
AZ IPARI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES BEJELENTÉS / 
ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM 

  ❑ Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról 
Az 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti bejelentés-köteles tevékenység(ek) 

  ❑ Telepengedély kiadására irányuló kérelem  

Az 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti telepengedély-köteles tevékenység(ek) 
 

A telep: ❑ új (tervezett) ❑ működő (adatmódosítás) 

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

❑ Telep (egyéb) 

I. Az ipari tevékenység végzőjének adatai 
 

1. Az ipari tevékenység végzőjének 
 

1.1. Neve: ……………………………………………… Telefonszáma:……………………………… 
 
1.2.Székhelye:………………………………………………………………....………………………… 
 
1.3. Cégjegyzékszáma vagy vállalkozói nyilvántartási száma: 
……………………………………………… 

1.4. Adószáma: --  

1.5. Statisztikai száma:…………………………………………………………………. 

 

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

 

II. A telep adatai 
 

1. Telep 
 
1.1.Tulajdonosa: ……………………….……….………………..………………..…………… 

1.2. Címe:helység…………………....….…..…közterület 

neve ………………közterület jellege…...............................házszám 
 
1.3. Helyrajzi száma: …………………………… 
 
 
 
 

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

Címe:helység…………………....….…..…közterület neve 

………………közterület jellege…...............................házszám 
 



1.4. Használatának jogcíme: 1. Tulajdonos  2. Társtulajdonos  3. Bérlő  4. Haszonélvező 
 
5. Egyéb…………… 

 
1.5. Az ingatlan tulajdonosa, illetve társtulajdonosai: 
 
 Név Cím 

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

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

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

 

 
2. A telepen folytatni kívánt ipari tevékenység (tevékenységek) 
 

 TEÁOR kódszám Tevékenység megnevezése Részletezés  

1. .  ..............................................................   ........................................... ❑ 

2. .  ..............................................................   ........................................... ❑ 

3. .  ..............................................................   ........................................... ❑ 

4. .  ..............................................................   ........................................... ❑ 

 

3. Használnak-e a telepen 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 

 

Telep- 
engedély 
köteles 



4. Telep üzemeltetésének (nyitvatartás) időtartama, műszakonként a napi munkavégzés 
idejének megjelölésével.  

Hétfő  

Kedd  

Szerda  

Csütörtök  

Péntek  

Szombat  

Vasárnap  

 

 

Mellékletek: 

 

❑ Cégbejegyzés vagy vállalkozói igazolvány másolata, aláírási címpéldány 

❑ Bérleti szerződés (ha nem tulajdonos), vagy haszonélvező, társtulajdonos hozzájárulása 
 
 

5.Telepengedély-köteles ipari tevékenység esetén 

 

  ❑ Környezetvédelmi tervfejezet 

 ❑ Egyéb……………………………………………….  

 
 
     
 

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

 
 
 
 
       

 
 
 

………………………………….. 
Bejelentő aláírása (bélyegzője) 

 
 
 
 

………………………………….. 
Kérelmező aláírása (bélyegzője) 

 
 

        


