
KÉRELEM TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ 
 

   Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról 
Az 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti bejelentés-köteles tevékenység(ek), vagy telepengedély köteles tevé-
kenység(ek)nek a 2§ (2) bekezdés szerinti mentessége esetén 

   Telepengedély kiadására irányuló kérelem  
Az 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet szerinti telepengedély-köteles tevékenységnek jelen űrlap 3. fejezetében előfordulása 
esetén, ha nincs a 2§ (2) bekezdés. szerinti mentessége 

 

A telep:  új (tervezett)  működő (utólagos regisztráció)  működő (adatmódosítás) 

Mit módosít?:  Tevékenység  Üzemeltető (jogutódlás)  Üzemeltető egyéb  Telep egyéb 

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  
 
1.2. Rövid neve: …………………………………………………Telefon: ……………………………………… 

 
1.3. Neve: ……………………………………………………………………....…………………………………. 
 

1.4. Székhelyének címe:  

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

1.5. Adószáma: --  

1.6. Cégjegyzékszáma:…………………………………………………………………. 

 

1.7. Vállalkozó nyilvántartási száma:   …………………………………………..……. 

 
1.8. A bejelentés / engedélyezés lebonyolításával megbízott munkatárs vagy (jogi) képviselő 

2. A telep adatai 
 

2.1. Elnevezése: ……………………………………….……….………………..………………..……………… 

2.2. Címe:…….……....…………..helység….……..……....……………………………..………házszám 

 

2.3. Helyrajzi száma: …………………………… 
 

2.4. Használatának jogcíme: 1. Tulajdonos  2. Társtulajdonos  3. Bérlő  4. Haszonélvező 5. Egyéb…………… 
 

2.5. Az ingatlan tulajdonosa, illetve társtulajdonosai vagy társasház közös képviselője 
                      Név                               Irányítószám           Helység                               Utca, házszám. 

1. ……………………….……………….…………..…...…….    ……............………………………… 

2. …………………………….………….…………..…...…….    .………….…………………...……… 

3. …………………………….………….…………..…...…….    .………….…………………...……… 
 

 

Neve: ……………………….……..……….……Telefon:……………………………    Fax:  …….………. 

Címe:…………...…...helység…………………....….…..……...……...............................házszám 

 

Közterület 
neve 

Közterület 
jellege 

Közterület 
neve 

Közterület 
jellege 

Közterület 
neve 

Közterület 
jellege 



3. A telepen folytatni kívánt ipari tevékenységek 

 
 

    TEÁOR kódszám                Tevékenység megnevezése                            Részletezés  

1.  . ………………………………………...……………   …………….………………………. 

2.  . ……………………………………………...………    ………….………………………… 

3.  . …………………………………………...…………    ……………….…………………… 

4.  . …………………………………………...…………    ……………….…………………… 

4. Az ipari tevékenységgel összefüggésben a telepen használnak 

4.1 
Külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó 
berendezést 

 igen  nem 

4.2 
Külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy 
veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt 

 igen  nem 

4.3 Ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket  igen  nem 

4.4 
Legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV vagy nagyobb 
feszültségű villamos berendezést, rendszert 

 igen  nem 

4.5 
Nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy 
cseppfolyósított, illetve sűrítettgáz üzemanyagtöltő-berendezés 

 igen  nem 

5. Műemléki védelem alatt áll         igen  nem 

6. Üzemeltetés (nyitva tartás) időtartama, műszakonként, naponta  

Hétfő  

Kedd  

Szerda  

Csütörtök  

Péntek  

Szombat  

Vasárnap  

 
Jelen kérelmem aláírásával hozzájárulok jelen kérelmemben megadott adataim kezeléséhez és a jelen kérelem-
mel érintett hatósági eljárásban történő felhasználásához, valamint kijelentem, hogy a Mosonmagyaróvári Pol-
gármesteri Hivatal mindenkor hatályos – vonatkozó – adatvédelmi tájékoztatójában foglaltakat megismertem, és 
tudomásul vettem.1 

 

 
 
Kelt….………..…..……, ….…..év…………….hó……..nap                                 ………………………………….. 
 Cégszerű aláírás 
 
 
 
 

                                                
1 Az adatvédelmi tájékoztatók elérhetők a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatalban, illetve elektronikusan a 

http://mosonmagyarovar.hu/websites/www.mosonmagyarovar.hu/files/Adatvedelem link alatt. 

Telep- 
engedély 

 köteles 

http://mosonmagyarovar.hu/websites/www.mosonmagyarovar.hu/files/Adatvedelem


Mellékletek 

 Cégbejegyzés vagy vállalkozói igazolvány másolata, aláírási címpéldány 

 Bérleti szerződés (ha nem tulajdonos), vagy haszonélvező, társtulajdonos hozzájárulása 

Telepengedélyhez  A hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisnak a 4. pontban felsoroltakkal      
kiegészített példánya 

 

  Környezetvédelmi tervfejezet 

 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi engedély [R.2.§ (2)/bb] 

  Érvényes korábbi telepengedély 

  Egyéb…………………………      

 


