
Telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásán ak engedélyezésér ıl szóló

KÉRELEM

I. Az ipari tevékenység végz ıjének adatai:

1. Az ipari tevékenység végz ıjének:

1.1. neve:......................................... .............................................................................................

1.2. székhelye:.................................... .........................................................................................

1.3. Cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói nyilvánta rtási száma:……………………….......

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

II. Telep adatai

1. Telep

1.1. tulajdonosa: ……………………………………………………………….…………………. ........

1.2. címe:......................................... .............................................................................................

1.3. helyrajzi száma:.............................. ......................................................................................

1.4. használatának jogcíme:........................ ...............................................................................

2. A telepen folytatni kívánt ipari tevékenység(ek) :

Tevékenység megnevezése                                           rendelet szerinti sorszáma

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................
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3. Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel össz efüggésben

a)külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést: 
                                                                           igen / nem
b)külön jogszabály  alapján hatósági  felügyelet  alá  tartozó  éghetı  vagy  veszélyes  folyadék

tárolására szolgáló tartályt:           igen / nem
c)ipari vagy mezıgazdasági gázfogyasztó készüléket:       igen/nem
d)legalább 50 kVA összteljesítményő, 0,4 kV vagy nagyobb feszültségő villamos berendezést,

rendszert:                               igen / nem
e)nem  közforgalmú  üzemanyagtöltı  állomáson  cseppfolyós  vagy  cseppfolyósított,  illetve

sőrítettgáz-üzemanyagtöltı-berendezést:    igen / nem

4.  Telep  üzemeltetésének  id ıtartama,  m őszakonként  a  napi  munkavégzés  idejének
megjelölésével:

Napok
Hétfı
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap 
Ünnepnap

     
5. Környezetvédelmi tervfejezet: 
.....................................................................................................................................................

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

..

III. Csatolt okiratok:
1.a hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisnak a jelen melléklet II. pont

3. alpont a)-e) alpontjában felsoroltakkal kiegészített példánya
2.nem  a  kérelmezı  tulajdonában  lévı  telep  esetében  a  telep  használatának

jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
3.haszonélvezet  esetében  a  haszonélezı,  illetve  közös  tulajdon  esetében  a

tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat

IV.
Keltezés: …………………………………………………

………………………………………
a bejelentı, kérelmezı neve 

(nyomtatott betőkkel)

….........................................................
a bejelentı, kérelmezı aláírása 
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(bélyegzıje)

Nyilatkozat

Alulírott  büntetıjogi  felelısségem  tudatában  nyilatkozom,  hogy  a  jegyzıhöz
…………………….-n (dátum) benyújtott  telepengedély-kérelem nyomtatványon közölt
adatok a valóságnak megfelelnek.

Az eljárás gyorsítása érdekében megadom a 

−telefonszámomat:………………………………………………………………….………

−a tartózkodási címemet:…………………………………………………..….…..……….

−a levelezési címemet:……………………………………………………..………………

−e-mail címemet:……………………………………………………..………………..……

A telepengedély nyomtatványhoz a következı iratokat csatoltam:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Tudomásul veszem, hogy az ipari tevékenységem végzésére a telepengedély, illetve a
telep  létesítésének  bejelentése  alapján  gyakorolható  egyes  termelı  és  egyes
szolgáltató tevékenységekrıl, valamint a telepengedélyezés rendjérıl és a bejelentés
szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet elıírásai az irányadók.

Ha a bejelentésre az adatokban történt változás miatt kerül sor – a telepet korábban
már nyilvántartásba vette a jegyzı – akkor a nyilvántartási számom a következı:
……………………………………………………………...

……………………(település…………………dátum

                                                                   ………...………………………………………….
a bejelentı, kérelmezı aláírása

(bélyegzıje)
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