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            5.000.- Ft eljárási díj (csekk) 

Kérelem telepengedély kiadásához* 
 

 
 
 
   Kérem, 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 a telepengedély kiadását. 
 

I. Az ipari tevékenység végzőjének adatai: 
1.  Az ipari tevékenység végzőjének  

1.1. neve:…………………………………………………………..:…………………………………………. 
1.2. székhelye: ……………………………………………………………………………............................... 
1.3 cégjegyzék száma, illetve vállalkozói nyilv.sz.:……………………………………….............................. 

 
II. A 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 (tevékenységek)  ( a rendelet 2.számú melléklete szerint ) : 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

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 

e) Nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított, illetve sűrítettgáz-
üzemanyagtöltő-berendezést: 

                                                                                                                                            igen/nem 
 

   4. A telep üzemeltetésének időtartama műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével: 
      hétfő:…………………………...           kedd:……………………………….. 
      szerda:………………………….           csütörtök:…………………………... 
      péntek:…………………………           szombat:……………………………. 

                                      
                                             vasárnap:……………………… 
……………….. ........................................................................................................................................  

…………………………………………………………………………………………………………… 
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   5. Környezetvédelmi tervfejezet 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
III. Csatolt okiratok: 

1.     A hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisnak a jelen nyomtatvány II.pont 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.  
 
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 
engedélyét. 

 
Az eljárás megindításáról külön értesítést a KET. 29.§ (9) bek.-e alapján  
kérek/ nem kérek. 

 
Cegléd, 201..év.....................hó.....nap          
         

                            
…………………………………….     ……………………………… 
a kérelmező aláírása (bélyegzője)     a bejelentő aláírása (bélyegzője) 

 
…………………………………….     ………………………………. 
     elérési telefonszáma             elérési telefonszáma 

 
Kérem, szíveskedjék közölni: 
A teleppel közvetlenül szomszédos, a teleppel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosa, társasház 
esetében a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetében az elnök nevét 
elérhetőségét: 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 
1. Alulírott kijelentem, hogy a feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 
2. Tudomásul veszem, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi 

LXVIII. törvény értelmében e nyilatkozattal hozzájárulásnak minősül ahhoz, hogy a kérelmet elbíráló hatóság 
adatiamat kezelje, illetve továbbítsa. 

 
Cegléd, …………………… 
 
 
       ____________________________                                                    _________________________________ 
          a bejelentő aláírása (bélyegzõje)     a kérelmező aláírása (bélyegzője) 
 
 
*A nyomtatványt kérjük nyomtatott betűvel, vagy géppel kitölteni szíveskedjék. 


