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KÉRELEM
A telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásához
Kérem, hogy 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 3.§ (2) vagy 10. § (1)
bekezdésében előírt feltételek fennállásának vizsgálatát követően nyilvántartásba venni és a
telepengedélyt kiadni szíveskedjenek.
I. Az ipari tevékenység végzőjének adatai
1. Az ipari tevékenység végzőjének
1.1. neve: .........................................................................................................................................................................................
1.2. székhelye: ...............................................................................................................................................................................
1.3. cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói igazolványának száma: .......................................................................
II. Telep adatai
1. Telep
1.1. helyrajzi száma: ..................................................................................................................................................................
1.2. címe: .........................................................................................................................................................................................
1.3. használatának jogcíme: ...................................................................................................................................................
1.4. az engedélyezés tárgyául szolgáló ingatlan műemléki védelem alatt áll-e: Igen / Nem

1.5. a teleppel rendelkezni jogosultak adatai:
Név

Cím

Jogállás (tulajdonos,
haszonélvező, stb.

2. Telepen folytatni kívánt ipari tevékenység(ek):
Sorszám

(57/2013. (II.27.)
Korm. r. 2. sz. melléklet)

TEÁOR szám

Szöveges megnevezés

3. Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel 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 készüléket:
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
sűrítettgáz-üzemanyagtöltő-berendezést:
Igen / Nem
f) a telep ipari területként meghatározott területen van:

Igen / Nem
g) ha a telep nem ipari területként meghatározott területen van, a telepként szolgáló építmény
vagy építményen önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetéssel 6
hónapnál nem régebbi jogerős és végrehajtható használatbavételi vagy végleges fennmaradási
engedéllyel rendelkezik-e:
Igen / Nem

4. Telep üzemeltetésének
megjelölésével:

Nap

Nyitás

időtartama,

Zárás

1.
műszak
kezdete

műszakonként

1.
műszak
vége

a

2.
műszak
kezdete

napi

munkavégzés

2.
műszak
vége

3.
műszak
kezdete

idejének

3.
műszak
vége

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
5. Környezetvédelmi tervfejezet
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
III. Csatolt okiratok:
1. a telep helyszínrajza
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
4. bemutatásra: az ipari tevékenység végzőjének cégkivonata és aláírási címpéldánya, illetve
egyéni vállalkozói igazolványa

Kelt: ………………………..

…………………………………………..
aláírás (bélyegző)

a kérelmező telefonszáma: ...........................................................

