ADATLAP BEJELENTÉS-KÖTELES IPARI TEVÉKENYSÉG(EK)
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉHEZ

I. KÉRELMEZŐ ADATAI:
Az ipari tevékenység végzőjének neve: …………………………………………………….
Telefonszáma: …………………………………………… E-mail: ………………………...
Székhelye: …………………………………………………………………………………...
Cégjegyzékszáma/vállalkozói igazolvány száma: …………………………………………...
II. TELEP ADATAI:
Telep tulajdonosa: …………………………………………………………………………...
Telep címe: …………………………………………………………………………………..
Telep helyrajzi száma: ……………………………………………………………………….
Használat jogcíme: saját tulajdon / bérlet / egyéb: ………… (a megfelelőt kérjük bejelölni)
III. TEVÉKENYSÉGI KÖR(ÖK)
A telepen folytatni kívánt ipari tevékenységek felsorolása:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
IV. Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben (a megfelelőt kérjük
bejelölni):
a.) külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá
tartozó nyomástartó berendezést:
igen / nem
b.) külön jogszabály alapján 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

V. A telep üzemeltetésének időtartalma, műszakonként a napi munkavégzés idejének
megjelölésével:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

VI. Csatolt iratok:
cégbírósági végzés/cégkivonat, vagy egyéni vállalkozói igazolvány
aláírási címpéldány
nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére
(bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
haszonélvezet esetén a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetén a tulajdonostárs
hozzájárulását igazoló okirat
a telep helyszínrajza
igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása (5.000.- Ft)
VII. NYILATKOZATOK
1.) Tudomásul veszem, hogy a hatóság és a szakhatóságok eljárásuk során igazgatási
szolgáltatási díjat szabnak ki.
2.) 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 8.§ (1)
bekezdése kimondja: „A jegyző a telepet - telepengedély-köteles tevékenység esetében
a telepengedély megadásával egyidejűleg, bejelentés-köteles tevékenység esetében a
(2) bekezdésben meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát követően
haladéktalanul - a 6. melléklet szerint vezetett nyilvántartásba veszi. A jegyző az
általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi.”
A fentiek alapján a közzétételt tudomásul vettem.
3.) Nyilatkozom, hogy az általam végzett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.)
Korm. rendelet hatálya alá nem tartozik

Dudar, 20….. év ……………………….. hó …………. nap

…………………………………………………
aláírás (bélyegző)

