
Környezetvédelem – Felszámolási, végelszámolási eljárásokhoz kapcsolódó 
környezetvédelmi eljárás

Hatáskörrel
rendelkező szervezet

Nógrád  Megyei  Kormányhivatal  Agrárügyi  és  Természetvédelmi
Főosztály Környezetvédelmi Osztály

Illetékesség Nógrád megye

Ügyintézés helye

Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi 
Főosztály Környezetvédelmi Osztály
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 

Ügyfélfogadási idő: hétfő és péntek 8:00-12:00, szerda 8:00-12:00, 
13:00-16:00

Ügyintézéshez
szükséges
dokumentumok

- a  felszámolás  megindításáról  szóló  bírósági  végzés
megküldése

- ügyfél bejelentése

Ügyintézés  illetéke,
igazgatási
szolgáltatási díj

-

Ügyintézési határidő 60 nap

Eljárást  megindító
irat  (kérelem)
benyújtásának módja

Az  elektronikus  ügyintézés  és  a  bizalmi  szolgáltatások  általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9.§ (1) bekezdés szerinti
ügyfelek  kizárólag  elektronikus  úton  nyújthatják  be  az  engedély
kérelmüket  az  e-Papír  (https://epapir.gov.hu/)  ingyenes,  hitelesített
üzenetküldő alkalmazás útján. 

A jogszabályban nem szereplő ügyfeleknek a fentiekben meghatározott
beküldési módon felül, személyesen vagy postai úton is van lehetőségük
az engedély kérelmüket benyújtani a hatóság részére. 

Alapvető  eljárási
szabályok,
ügymenetre
vonatkozó
tájékoztatás

A felszámolási  eljárás alá vont  ügyfél  köteles a felszámolás kezdő
időpontjától számított 15 napon belül a felszámolónak és az illetékes
környezetvédelmi  hatóságnak  nyilatkozatot  tenni  arról,  hogy
székhelyén,  valamint  telephelyén maradtak-e fenn olyan környezeti
károsodások, környezeti terhek, melyekből bírságfizetési vagy egyéb
fizetési  kötelezettség,  a  károk  rendezéséhez,  illetve  terhek
rendezéséhez szükséges kiadás származhat.

Végelszámolási  eljárás  során  a  Gazdálkodó  szervezet,  ill.  a
végelszámoló a végelszámolás közzétételétől számított tizenöt napon
belül  az illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnak
nyilatkozatot  köteles  tenni  arról,  hogy  a  végelszámolás  alatt  álló
Gazdálkodó  szervezet  székhelyén,  illetve  telephelyén  (fióktelepén)
maradtak-e  fenn  olyan  környezeti  károsodások,  környezeti  terhek,
melyekből  bírságfizetési  vagy egyéb fizetési  kötelezettség,  a károk
rendezéséhez,  illetve  terhek  rendezéséhez  szükséges  kiadás
származhat.

https://epapir.gov.hu/


Ügytípushoz
kapcsolódó
jogszabályok
jegyzéke

 A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és
természetvédelmi  követelményeiről  szóló  106/1995.  (IX.  8.)
Korm. rendelet 

 A csődeljárásról  és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi
XLIX. törvény

 A  cégnyilvánosságról,  a  bírósági  cégeljárásról  és  a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény

Ügyintézéshez
használt,  letölthető
nyomtatványok

A  felszámolási  eljárás  és  a  végelszámolás  környezet-  és
természetvédelmi  követelményeiről  szóló  106/1995.  (IX.  8.)  Korm.
rendelet 1. sz. melléklete

Időpontfoglalás

Ügyintézővel való egyeztetés alapján

Ügyfélfogadási  idő:  hétfő  és  péntek  8:00-12:00,  szerda  8:00-12:00,
13:00-16:00

Igénybe  vehető
elektronikus
programok elérése

-

Tájékoztatás  az
ügyfelet  megillető
jogokról  és
kötelezettségekről

Az általános közigazgatási rendtartásról  szóló 2016. évi CL. törvény ( a
továbbikban:  Ákr.) 5.  §-a alapján az eljárás során ügyfelet megilleti  a
nyilatkozattétel joga, a 35. § (3) bekezdése alapján ügyfél kérelmével a
tárgyában hozott döntés véglegessé válásáig rendelkezhet, valamint a
13. § (1) bekezdése, a 33. § (1) és (4) bekezdése alapján személyesen,
illetve törvényes vagy a 14. §-ban meghatározott módon meghatalmazott
képviselője útján az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését
követően  is  betekinthet  az  eljárás  során  keletkezett  iratba,  arról
másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott
költségtérítés ellenében – másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre
hitelesít. 
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