Bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatására irányuló kérelem
(az 57/2013. (II.27.) Korm.rendelet 3. melléklete alapján)
Nyilvántartási szám: …………………………………………………….(Hivatal tölti ki!)

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 5. Bedolgozó

1.2. Rövid neve: …………………………………………………Telefon: ………………………………………
1.3. Neve: ……………………………………………………………………....………………………………….
1.4. Székhelyének címe / Állandó lakcíme:

………..………...……..helység…..…………...……………………..utca, házszám
1.5. Cégjegyzékszáma / vállalkozói igazolvány száma:……………….… kelte:. --
1.6. Az engedélyezés lebonyolításával megbízott munkatárs vagy (jogi) képviselő (nem kötelező kitölteni)
Neve: ……………………….……..……….……Telefon:……………………………
Címe:

…………...…...

Fax: …….……….

helység…………………....….…..…..……...............................utca, házszám

2. A telep adatai
2.1.

 új (tervezett)  meglévő módosítása

2.2. Elnevezése: ……………………………………….……….………………..………………..………………
2.3. Címe:

…….……....…………..

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

2.4. Helyrajzi száma: ……………………………
2.5. Használatának jogcíme: 1. Tulajdonos 2. Társtulajdonos 3. Bérlő 4. Haszonélvező 5. Egyéb……………
2.6. Az ingatlan tulajdonosa, illetve társtulajdonosai vagy társasház közös képviselője
Név

Irányítószám

Helység

…………..…...…….
2. …………………………….………….…………..…...…….
3. …………………………….………….…………..…...…….
1. ……………………….……………….

Utca, házszám.

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

2.7. Üzemeltetés (nyitva tartás) időtartama,
műszakonként a napi munkavégzés idejének feltüntetésével:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

3. A telephelyi tevékenység adatai
3.1. A telephelyen az alábbi bejelentés-köteles tevékenységeket kívánom folytatni a rendelet 1. melléklete alapján

R. 1. melléklete
szerinti sorszám


2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
1.

Megnevezés

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

3.2. A telephelyen a bejelentést követően a Rendelet 2. melléklete szerinti, alábbi tevékenységeket
kívánom folytatni és nyilatkozom, hogy

 a telep külön jogszabályban meghatározott ipari területen fekszik
 a telep nem ipari területen fekszik, de 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
R. 2. melléklete
szerinti sorszám


2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
1.

Megnevezés

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

4. Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó
berendezést
Külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy
veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt

 igen  nem
 igen  nem

Ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket

 igen  nem

Legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV vagy nagyobb
feszültségű villamos berendezést, rendszert
Nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy
cseppfolyósított, illetve sűrítettgáz üzemanyagtöltő-berendezés

 igen  nem
 igen  nem

5. Mellékletek

 Cégbejegyzés vagy vállalkozói igazolvány
 Érvényes korábbi telepengedély
 Haszonélvező hozzájáruló nyilatkozata
 Tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozata
 Bérleti szerződés (vagy a használatot egyéb jogcímen megalapozó irat)
5.1. Meglévő szakhatósági hozzájárulások, engedélyek
Engedély megnevezése
Engedély száma
1. ........................................................... ……....................................
2. ........................................................... ……....................................
3. ........................................................... ……....................................
4. ........................................................... ……....................................
5. ........................................................... ……....................................

Engedély kelte

--
--
--
--
--

6. Az általam ismert, a teleppel közvetlenül szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultak adatai: (nem kötelező kitölteni)
Név
1. .................................................
2. .............................................
3. ..............................................
4. ..............................................
Csatolt pótlapok száma: ............ db

Cím
………………….. .......................................................
………………….. .......................................................
………………….. .......................................................
………………….. .......................................................
Csatolt mellékletek összesen: ..........db

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

…………………………………..
Cégszerű aláírás
bélyegző lenyomata

