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1. A kérelmező

neve:
székhelye:
cégjegyzék száma vagy
vállalkozói nyilvt.-i száma
adószám::

2. A telep

tulajdonosa:
címe:
helyrajzi száma:
használatának jogcíme:

3. A telepen folytatni kívánt ipari tevékenységek
Tevékenység megnevezése az 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet 1. melléklete alapján

TEÁOR szám

4. Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben






külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést?
külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes folyadék tárolására
szolgáló tartályt?
ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket?
legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV, vagy nagyobb feszültségű villamos berendezést,
rendszert?
nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított, illetve sűrítettgázüzemanyagtöltő-berendezést?

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Nem

5. Telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

6. A bejelentéshez csatolt okiratok:

csatolt

hiány

Aláírási címpéldány, cégkivonat, vállalkozói igazolvány másolata, egyéb
a telep helyszínrajza
nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.)
vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs
hozzájárulását igazoló okirat

7. A kérelemben jelölt hiányosságok pótlásának határideje:
8. A hiánypótlás teljesítésének ideje:
Az eljárás során a hatósággal kapcsolatban álló személy:

telefonszáma:

Tájékoztatjuk, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 6. §-a értelmében
a közigazgatási hatósági eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni,
az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére. A rosszhiszemű ügyfelet a hatóság eljárási bírsággal
sújthatja és a többletköltségek megfizetésére kötelezheti.
A fentiekben leírtakat tudomásul véve alulírott kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Bejelentő figyelmét 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 10. §. (1), (3) és (4) bekezdései alapján az alábbiakra hívom fel:
 Az ipari tevékenység végzője a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást

- az ipari tevékenység változtatását ide nem értve - haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni hatóságunknak.
 Az ipari tevékenység végzőjének személyében történő változás, jogutódlás esetén a változást, jogutódlást, annak

megfelelő igazolása mellett az új jogosult, illetve a jogutód köteles bejelenteni.
 Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles hatóságunknak a megszűnést követően

haladéktalanul bejelenteni. A telepet hatóságunk törli a nyilvántartásból.

Oroszlány, 202.....év ………..…. hónap …. nap

…………..........…………………
aláírás (cégbélyegző)

