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1. Folyó környezetvédelmi ráfordítások
1.1. Külső szolgáltatónak – környezetvédelmi szolgáltatásért – fizetett összegek (például szennyvízkezelésért vagy
hulladékszállításért)
ezer Ft
Sorszám

Megnevezés

Fizetett összeg

a

b

c

1.

Szilárd, nem veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása

2.

Veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása

3.

Szennyvíz csatornahálózaton keresztül történő elszállítása, ártalmatlanítása

4.

Tartályban gyűjtött szennyvíz elszállítása, ártalmatlanítása

5.

Egyéb:

6.

Összesen (1+...+5)

1.2. Szervezeten belüli folyó környezetvédelmi ráfordítások (A környezetterhelés saját szervezeten belüli
kezelésével kapcsolatos anyag-, energia- és bérköltségek.)
ezer Ft
Sorszám

Megnevezés

Ráfordítások összege

a

b

c

1.

Szilárd, nem veszélyes hulladék elszállítása, kezelése

2.

Veszélyes hulladék elszállítása, kezelése

3.

Szennyvíz csatornahálózaton keresztül történő elszállítása, kezelése

4.

Tartályban gyűjtött szennyvíz elszállítása, kezelése

5.

Levegőtisztaság védelme

6.

Talaj és felszín alatti vizek védelme

7.

Zaj és rezgés elleni védelem

8.

Táj- és természetvédelem

9.

Környezetvédelmi kutatás és fejlesztés

10.

Egyéb:

11.

Összesen (1+...+10)

12.

Ebből: munkabér és járulékai

1.3. Folyó környezetvédelmi ráfordítások finanszírozására kapott támogatások

ezer Ft

Sorszám

Megnevezés

Támogatás összege

a

b

c

1.
2.

A folyó környezetvédelmi ráfordítások finanszírozására kapott támogatások összesen
Ebből: EU-, állami, önkormányzati támogatás összege
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2. Környezetvédelmi beruházások

ezer Ft

Sorszám

Megnevezés

a

b

Beruházások összege

1.

Épület- és egyéb építményberuházás

2.

Gép-, berendezés-, és járműberuházás

3.

Egyéb beruházás, föld- vagy telekvásárlás környezetvédelmi beruházás megvalósítása
érdekében

4.

Környezetvédelmi beruházások összesen (1+2+3)

Közvetlen

Integrált

c

d

%
5.

Az integrált környezetvédelmi beruházások összegéből a környezetvédelmet szolgáló hányad

2.1. Környezetvédelmi beruházások megoszlása környezeti áganként
Sorszám

Megnevezés

a

b

6.

Levegőtisztaság védelme

7.

Szennyvíz kezelése

8.

Szilárd, nem veszélyes hulladék kezelése

9.

Veszélyes hulladék kezelése

10.

Talaj és felszín alatti vizek védelme

11.

Zaj és rezgés elleni védelem

12.

Táj- és természetvédelem

13.

Környezetvédelmi kutatás és fejlesztés

14.

Egyéb környezetvédelmi beruházás:

15.

Összesen (6+...+14)

ezer Ft
Beruházások összege
Közvetlen

Integrált

c

d

2.2. Környezetvédelmi beruházások (közvetlen + integrált) finanszírozása

ezer Ft

Sorszám

Megnevezés

Finanszírozás összege

a

b

c

16.

Saját forrás, hitel

17.

EU-támogatás

18.

Állami támogatás

19.

Önkormányzati támogatás

20.

Egyéb támogatás

21.

Összesen (16+...+20)

A közvetlen és integrált környezetvédelmi beruházások definíciója megtalálható a kitöltési útmutatóban.
Összefüggések: 4c = 15c 4d = 15d 21 = 4c + 4d

3. Bevételek

ezer Ft

A környezetvédelmi ráfordításoknak köszönhetően keletkező melléktermékek eladásából származó bevételek összege:
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4. A szervezet jellemzői
Sorszám

Megnevezés

a

b

c

1.

Állami és önkormányzati tulajdon együttes aránya a szervezet tulajdonosi szerkezetében

(%)

100,0

2.

Külföldi tulajdon aránya a szervezet tulajdonosi szerkezetében

(%)

0,0

3.

Gyárt-e a szervezet környezetvédelmi terméket értékesítésre?

nem

4.

Nyújt-e a szervezet környezetvédelmi szolgáltatást?

nem

5.

Közvetlenül a környezetvédelemmel összefüggésben főállásban alkalmazásban állók átlagos állományi
létszáma (törtszámmal is kifejezhető)

(fő)

0,0

6.

Ebből szellemi jellegű munkakörben alkalmazásban állók létszáma (FEOR 1-4)

(fő)

0,0
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Űrlaphoz kapcsolódó hibaüzenetek indoklása
Ellenőrzés
azonosító

Hibaüzenet

Indoklás

hetuipz089_1

1.1. tábla: A szolgáltatást végző vállalkozásoknak fizetett összeg (1.1. tábla 6/c)
nem lehet üres

Bérleti díj
tartalmazza
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