
Bejelentés/Módosítás: 3 000,- Ft illetékbélyegben, 

Telepengedély 5 000,-  

 

 

 

BEADVÁNY 

Beadvány tárgya:   

   Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról 
A 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  
A 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti telepengedély-köteles tevékenységnek jelen űrlap 3. fejezetében előfordulása esetén, ha 

nincs a 2§ (2) bekezdés. szerinti mentessége 

A telep:  új (tervezett)  működő (utólagos regisztráció)  működő (adatmódosítás) 

Mit módosít?:  Tevékenység  Üzemeltető (jogutódlás)  Üzemeltető egyéb  Telep egyéb 

1. Az ipari tevékenység végzőjének (üzemeltetőjének) adatai 

1.1. Jogállása: 1.Jogi személy (Kft. Rt. Kht. stb.)  2. Jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (Bt. Kkt. stb.)  3. Külföldi 

vállalkozás magyarországi fióktelephelye  4. Egyéni vállalkozó  

1.2. Rövid neve:  
 

1.3. Neve: ….……………………………………………....…………………………………. 
 

1.4. Székhelyének címe / Állandó lakcíme:  

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

1.5. Adószáma: --  

1.6. Cégjegyzékszáma / Vállalkozói nyilvántartási száma:…….………………..………. 

1.7. A bejelentés / engedélyezés lebonyolításával megbízott munkatárs vagy (jogi) képviselő 

 

2. A telep adatai 
 

2.1. Elnevezése: 

…………………………………….……….………………..………………..……………… 

2.2. Címe:…….……....……………..…..helység….……….……………….………..szám 
 

2.3. Helyrajzi száma: …………………………… 
 

2.4. Használatának jogcíme: 1. Tulajdonos  2. Társtulajdonos  3. Bérlő 4. Haszonélvező 
 

2.5. Az ingatlan tulajdonosa, illetve társtulajdonosai vagy társasház közös képviselője 
                      Név                               Irányítószám           Helység                               Utca, házszám. 

1. ……………………….………….…………..…...…….    ……............………………… 

2. …………………………….…….…………..…...…….    .………….………………….. 
 

Közterület 

neve 

Közterület 

jellege 

utca 

/tér 

 

Neve: ……………………….……..………Telefon: ……………………Fax:…….…………….. 
Cí-

me:…………...…...helység…………………....….…..……...……...............................ház

szám 
 

Közterület 

neve 

Közterület 

jellege 
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3. A telepen folytatni kívánt ipari tevékenységek 
     Az első sorba a főtevékenység írandó 

 

    TEÁOR kódszám                Tevékenység megnevezése                           Részletezés / Szakmakód 

1.  . ………………………………………   ……………………………..……. 

2.  . ……………………………...………    ………….……………………..… 

3.  . …………………………...…………    ……………….………………..… 

4.  . ………………………………………    …………………..……………… 

5.  . ………………………………………    …………………..……………… 

 

4. Az ipari tevékenységgel összefüggésben a telepen használnak 

4.1 
Külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomás-

tartó berendezést 
 igen  nem 

4.2 
Külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető 

vagy veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt 
 igen  nem 

4.3 Ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket  igen  nem 

4.4 
Legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV vagy na-

gyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert 
 igen  nem 

4.5 
Nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy 

cseppfolyósított, illetve sűrítettgáz üzemanyagtöltő-berendezés 
 igen  nem 

 

5. Üzemeltetés (nyitva tartás) időtartama, műszakonként, naponta  

 
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

       

       

       

 

Megjegyzés: ………………………….….……….….………………………………………. 

 

6. Mellékletek: 

 Cégbejegyzés vagy vállalkozói igazolvány másolata 

 Használati jogcímet igazoló okirat (ha nem tulajdonos) 

 Haszonélvezet vagy közös tulajdon esetében a hozzájárulásukat igazoló okirat 

Telepengedélyhez  Környezetvédelmi Tervfejezet (57/2013 (II.27.) Korm. rendelet 4. melléklet és 4. § (b) bek. alapján) 

  A telep helyszínrajza, ( meg kell jelölni a jelen kérelem 4.1. alponttól 4.5. alpontig felsorolt berendezéseket) 

   6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi engedély [R.2.§ (2)/bb] 

  Érvényes korábbi telepengedély 

6.1. Csatolt pótlapok száma: ………..db 

6.2. Csatolt mellékletek összesen: ……….db  

 

7. Az eljárás megindításáról értesítést  kérek / nem kérek 

 

 

Telep- 

engedély 

 köteles 
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8. NYILATKOZATOK: 

 

1.) Tudomásul veszem, hogy a hatóság és a szakhatóságok eljárásuk során igazgatási szolgáltatá-

si díjat szabnak ki.  

2.) A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő 

és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés 

szabályairól szóló 57/2013.(II.27.) Korm. rendelet 8.§ (1) bekezdése kimondja: „A jegyző a 

telepet - telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedély megadásával egyidejű-

leg, bejelentés-köteles tevékenység esetében a (2) bekezdésben meghatározott feltétel fennál-

lásának vizsgálatát követően haladéktalanul - a 6. melléklet szerint vezetett nyilvántartásba 

veszi. A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi.” 

  A fentiek alapján a közzétételt tudomásul vettem! 

3.) Nyilatkozom, hogy az általam végzett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet hatálya 

alá nem tartozik. 

 

 

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

 

 

 

 

         ……………………………….. 
 Cégszerű aláírás 
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Az Önkormányzat tölti ki 

F1. A beadvány iktatószáma:……………….…………Az iktatás kelte: --. 
 

Nyilvántartási szám/Módosítás szám:………………………….. 

 

F2. A telephely övezeti besorolása:…………….…………………………………. 
 

Természetvédelmi terület:  igen  nem            Műemléki védelem alatt áll: igen  nem 

Termőfölddel közvetlenül érintkezik:  igen  nem  

 

F3. Telepengedély kérelem esetén töltendő ki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

F4. Érintett hatóságok 
 

F4.1. Közreműködő szakhatóságok 

 Járási Népegészségügyi Intézet 

 Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

 Katasztrófavédelmi Kirendeltség (R. 5. melléklet, I.) 

 Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 

 Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság 

 Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal  

 

F4.2. Értesítést kapnak 

 Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv  

 Rendőrkapitányság 

 A 2.2. pont szerinti helység adócsoport  

 ………………………………………….. 

A szomszédos ingatlanok rendeltetése, tulajdonosai, vagy használói, kezelői, közös képviselői 
 

     .Rendeltetés             Szomszéd neve       Irányítószám         Helység                      Utca, házszám (Hrsz). 

1. ……………   ………………..………..:………........…….    .…………….……………… 

2. ……………   ………………..……..…:……………...…..    .…………….……………… 

3. ……………   ………………..……..…:………….....……    .…………….……………… 

4. ……………   ………………..……..…:………….....……    .…………….……………… 

5. ……………   ………………..……..…:………….....……    .…………….……………… 

6. ……………   ………………..……..…:………….....……    .…………….……………… 

 
 

A helyszíni szemle időpontja:  --.nap    : óra:perc 

Az engedély jogerőre emelkedésének napja: --. 


