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Ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem 

Kitöltési Útmutató 

 

Beküldő adatai: Az űrlapon a beküldő adatainál a pontos személyes adatokat szükséges 

feltüntetni, a személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolványon 

szereplő adatok alapján. Amennyiben értesítési címe eltér a lakcímet igazoló hatósági 

igazolványon szereplő adatoktól a levelezési cím alatt szükséges feltüntetni a pontos 

címet. 

Kérelem jellege-vagylagosan választható az adott űrlapon: 

• Új kérelem 

• Változás bejelentése 

• Megszüntetés bejelentése 

Továbbiakban az egyéb, önkormányzat által kért dokumentumok listája: 

• A tevékenységet végző adatainak változása esetében (pl. jogutódlás, átalakulás stb.) a 

változást igazoló okirat. 

•  A telep adatainak változása esetében (pl. költözéssel nem járó címváltozás) a változást 

igazoló okirat. 

•  Telep használatára/ arra vonatkozó változás    jogcímére vonatkozó igazoló okirat (pl. 

bérleti szerződés, adás-vételi szerződés stb.)       

 

II.       Ipari tevékenység végzőjének adatai: Legördülő menüből ki kell választani: 

egyéni vállalkozó, cég, szervezet, civil szervezet.  

Egyéni vállalkozó esetén értelemszerűen kell az adatokat megadni: név, születési 

neve, helye, ideje, anyja neve, adóazonosító jele, vállalkozói nyilvántartási száma, 

adószáma, statisztikai számjele, székhelye, levelezési címe, telefonszáma, e-mail 

címe.  

Cég, szervezet, civil szervezet esetén értelemszerűen kell az adatokat megadni: 

neve, cégjegyzékszáma, adószáma, statisztikai számjele, székhelye, levelezési 

címe, telefonszáma, e-mail címe.       

III.      Telep adatai: A jogszabályban előírt adatok hiánytalan rögzítése a 

nyomtatványon sárga színnel feltüntetett mezőkben: 

• Telep használatának jogcíme 

• Telep tulajdonosa 

• Telep tulajdonosának jellege (magánszemély esetén neve) 



• Telep címe 

• Telek fekvése, helyrajzi száma 

• Telep egyéb jellemzői (igen-nem válaszok adása lehetséges) 

 

IV.       Telepen folytatni kívánt tevékenysége meghatározása, legördülő értéklistából 

választandó. 

• Bejelentés-köteles tevékenység(ek) 

• Telep-engedély-köteles tevékenység(ek) 

V.       Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben (igen/nem 

kiválasztásával)  

1. külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó 

berendezést  

2. külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes 

folyadék tárolására szolgáló tartályt  

3. ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket  

4. legalább 50kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV vagy nagyobb feszültségű 

villamos berendezést, rendszert  

5. nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított, 

illetve sűrítettgázanyagtöltő-berendezést. 

VI.       Telep üzemeltetésének időtartamának meghatározása műszakonként, a napi 

munkavégzés idejének megjelölésével: 

• napi, heti üzemeltetés   

•  műszakonként napi munkavégzés ideje 

•  egyéb megjegyzés (szabadszöveges kiegészítés lehetősége) 

VII. Telepengedély-köteles tevékenység esetében környezetvédelmi tervfejezet 

(szabadszöveges kifejtési lehetőség annak csatolása mellett) 

Keltezés: A jogszabályban előírt adatok hiánytalan rögzítése a nyomtatványon sárga 

színnel feltüntetett mezőkben (településnév, kitöltési dátum, aláírás) 

 


