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Illetékmentes!

Telephelyen folytatott ipari tevékenység
megváltoztatása, bővítése*
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 alapján.
I. 1. Az ipari tevékenység végzőjének adatai:
1.1. Cég, v. egyéni vállalkozó, neve:………………………………………………………………
1.2. Székhelye: ……………………………………………………………………………………...
1.3. Cégjegyzék sz. illetve vállalkozói nyilv.sz.:…………………………………………………...
Telefon száma:……………………………………………………………………………………….
II. A telep adatai:
1.1 telep tulajdonosa:………………………………………………………………………………..
1.2 telep címe: ……………………………………………………………………………………...
1.3. telephelyrajzi száma:…………………..………………………………………………………
1.4 használatának jogcíme: saját tulajdon / bérlemény / szívességi használat / egyéb
2.
Ipari tevékenység megnevezése
Eredeti ipari tevékenység:
Megszüntetett ipari tevékenység:
Új ipari tevékenység:
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
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e) Nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított, illetve
sűrítettgáz-üzemanyagtöltő-berendezést:
igen/nem
4. A telep üzemeltetésének időtartama műszakonként:
hétfő:…………………………...
kedd:………………………………..
szerda:………………………….
csütörtök:…………………………...
péntek:…………………………
szombat:…………………………….
vasárnap:………………………

Budapest, 20………..év.....................hó...............nap

a kérelmező/bejelentő aláírása
Csatolandó okiratok:
1. A telep helyszínrajza (telepengedély köteles tevékenység esetén a hatályos ingatlannyilvántartási térképi adatbázisnak a II. 3. alpont a)-e) alpontjában felsoroltakkal kiegészített
példánya).
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.

Hatósági záradék:
A bejelentést ………./20 …sz. alatt nyilvántartásba vettem:
Budapest, 20.………………
Dr. Dallos Andrea jegyző megbízásából:
Mike Józsefné
osztályvezető
*A nyomtatványt kérjük nyomtatott betűvel, vagy géppel kitölteni szíveskedjék.
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