
Beadvány tárgya: 

 Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról
Az 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti bejelentés-köteles tevékenység(ek), vagy
telepengedély köteles tevékenység(ek)nek a 2. § (2) bekezdés szerinti mentessége esetén.
 Telepengedély kiadására irányuló kérelem
Az 57/ (II.27.) Korm. rendelet 2.melléklet  szerinti telepengedély--köteles tevékenységek 

A telep:  új (tervezett)   működő (adatmódosítás)

Mit módosít?: tevékenység  üzemeltető (jogutódlás)  üzemeltető egyéb  telep egyéb

I. A kérelmező adatai

Jogállása: 

1. jogi személy (Kft. Rt. Kht. stb.)  
2. Jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (Bt. Kkt. stb) 
3. Külfödi vállalkozás magyarországi fióktelephelye
4. Egyéni vállalkozó
5. Bedolgozó

1.1. Neve: .................................................................................................................

1.2. Székhelyének címe / Állandó lakcíme: 

 …………………..…….. helység …………………..………..….. utca ….. házszám

1.3 cégjegyzékszáma illetve  vállalkozói nyilvántartási száma:

.........................................................................................................................

Adószáma: .................................................................................................................

 Az engedélyezés lebonyolításával megbízott munkatárs vagy (jogi) képviselő

Neve: .................................................................................................................

Telefon: ……….......................………………   Fax: ……….......................………………

Címe: 

 .................................................................................................   helység 

.................................................................................................         utca

.................................................................................................  házszám



II. Telep adatai

1.1. A telep tulajdonosa :

Neve: .................................................................................................................

Címe:  .................................................................................................   helység 

.................................................................................................         utca

.................................................................................................  házszám

1.) Neve: .................................................................................................................

Címe:  .................................................................................................   helység 

.................................................................................................         utca

.................................................................................................  házszám

2.) Neve: .................................................................................................................

Címe:  .................................................................................................   helység 

.................................................................................................         utca

.................................................................................................  házszám

1.2 Címe:  ............................................................................................   helység 

.................................................................................................         utca

.................................................................................................  házszám

1.3. Helyrajzi száma: .........................................................................................................................

1.4. A telep használatának jogcíme:

1. Tulajdonos  2. Társtulajdonos 

3. Bérlő  4. Haszonélvező 

5 .Egyéb 



2. Telepen folytatni kívánt ipari tevékenység ( tevékenységek)

Megnevezése Száma

3. Használnak-e a telepen az ipari tevékenységekkel összefüggésben 

a.) külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést: 

 igen                                                           nem

b) külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes folyadék 

tárolására szolgáló tartályt:

 igen                                                           nem

c) ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készülék:

 igen                                                           nem

d) legalább 50 kVA beépített összteljesítményű . 0,4 kV vagy nagyobb feszültségű villamos 

berendezést, rendszert:

 igen                                                           nem

e) nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított , illetve sűrített 

gáz –üzemanyagtöltő-berendezést:

 igen                                                           nem



4. Telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének 

megjelölésével: 

Hétfő .........................................................................................................................

Kedd .................................................................................................................

Szerda .................................................................................................................

Csütörtök .................................................................................................................

Péntek .................................................................................................................

Szombat .................................................................................................................

Vasárnap .................................................................................................................

5.  Környezetvédelmi tervfejezet

A telepen folytatott tevékenységek környezetre gyakorolt hatása

5.1. Környezetvédelem

5.1.1. Környezetszennyezés veszélye       fennáll     nem áll fenn

S z a k v é l e m é n y   vagy   m é r é s i   j e g y z ő k ö n y v

                                                                    készítője                       száma                             kelte

csatolva  

5.1.2. Felszín alatti víz és talaj: …......................   ....…..................    

5.1.3. Szennyvíz:  …......................   ....…..................     

5.1.4. Levegő:  …......................   ....…..................     

5.1.5. Zaj:    …......................   ....…..................     

5.1.6. Környezeti kárelhárítási terv:  van  nem szükséges  csatolva 



III. Csatolt okiratok

1. a hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisnak a jelen  kérelem II. pont 3. alpont a)-

e) alpontjában felsoroltakkal kiegészített példánya ( telepengedélyezés esetén) 

2. nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére  (bérlet 

stb.) vonatkozó igazoló okirat ( a tulajdoni lap kivételével) 

3. haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs 

hozzájárulását igazoló okirat.

Kelt. ………..…..……, ….…. év …….……. hó ….. nap 

.....................................................................................

Kérelmező aláírása


	Mit módosít?: tevékenység  üzemeltető (jogutódlás)  üzemeltető egyéb  telep egyéb
	I. A kérelmező adatai
	Jogállása:
	1. jogi személy (Kft. Rt. Kht. stb.)
	2. Jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (Bt. Kkt. stb)
	II. Telep adatai
	2. Telepen folytatni kívánt ipari tevékenység ( tevékenységek)
	5. Környezetvédelmi tervfejezet
	A telepen folytatott tevékenységek környezetre gyakorolt hatása
	III. Csatolt okiratok

