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A kerelmet olvashat6an, nyomtatott betOkkel 
sziveskooj en kitolteni ! 

/\z. iktrt6be:yeg.z:.6 h6yel 

KERELEM 
ATELEPENGEDELY-KOTELESIPARI TEVEKENYSEG FOLYTATAsANAK 

ENGEDELYEZEsEHEZ ' 
(az 57/2013. (II . 27.) Korm. rendelet al~jan) 

I . Az ipari tevekeny$ vOOzojenek adatai 

Az ipa-i tevekenyseg vegzojenek reve: 

T elefonszama 

Sz€khelye: 

C€gjegyz€kszama 

Vallalkoz6i igazolvany szana: 

Vallalkoz6i nyilvanta-tasba vetel szama: 
Engooelyezes lebonyol itasaval megbizott 
neve, 
taefonszama 
(anemyibe1 nen a c:8J k4Jvisela8'e jOQOSJlt a 
megbfzctt, meghctai'TlaZAst csciolni kell!) 

II . A taeo adatai 

A taep neve: 

A telep tulajdonosa: 

A telep cime: 

A telep helyrajzi szama: 

A telep hasznalatcJ'lci< jogcime 
(tulajdonos, berlo, stb.): 
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Amennyi ben a telep ttf"sashazban 
helyezk~ik e1 a kozos kepvisel6 
megjelolese (nev, elm): 

Szomszedos ingatlanok cime: 1. 

Amennyiben a teleppel szomszedos 
ingatlan ttf"sashaz, a kozos kepvisel6 
megjelolese (nev, elm): 

2. 

3. 

4. 

A teleppel kozvetlenOI szomszedos foldresz:Jet term6fold-e? 

lgen Nern 

A telepen folytatni kivant ipari tevekenyseg(ek): 

Hasznalnak-e a telepen az ipari tevekenyseggel osszefOggesben 
a) kOion jogszabaly alapjan hat6si¥Ji feiOgyelet ala tartoz6 nyomastart6 berendezest: 

lgen Nern 

, 

b) kOion jogszabaly alapjan hat6si¥Ji feiOgyelet ala tartoz6 eghet6 vagy veszetyes folyooek 
ttf"olasara szolgal6 tartalyt: 

lgen Nern 

c) ipari vagy mez6gazdasagi gaztogyaszt6 keszOieket: 
lgen Nern 

d) legalabb 50 kVA beepitett osszteljesitmenyu, 0,4 kV, vagy nagyobb feszOitsegu villamos 
berendezest, rendszert: 

lgen Nern 

e) nem kozforgalmu ozemanyagtolt6 alomason cseppfoly6s vagy cseppfoly6sitott, illetve 
s0ritettgaz-Ozernanyagtolt6-berendezest: 

lgen Nern 
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- A telep uzemeltet89§nek idotartama, muszakonkent a napi munkavegzes id~ enek 
mE9j elolesevel : 

Ill . A kerelem mellekletekent bawujtand6 okiratok 

1. Nem a kerel mezo tulajdonaban levo telep eseteben a telep .. hasznatatW~a< jogcimere (berlet 
stb.) vonatkoz6 igazol6 okirat, pl. berleti sza-zodes (a tulajdoni I~ kivetelevel) 

' 2. Haszonelvezet eseteben a haszonelvezo, illetve kozos tulajdon eseteben a tulajdonostc.l"s 
hozzajcl"ulasat igazol6 okirat 

3. 30 ~nat nem regebbi c:SJkivonat, ill. vegzes, egyeni vallalkoz6 eseten vallalkoz6i 
nyilvanta1asba vetel ma&>lata 

4. Alairasi cimpeldany 
5. Hatayos ingatlan-nyilvanta1asi terkepi ooatbazis peldanya (a kerelem a)-e) pontban 

megjelolt eszkozok hasznatata eseteben azok helyenek bejelolesevel kiegeszitve) 
6. Kornyezetvedelmi tavf~ezet 
7. A telepen vegzett ipa-i tevekenyseg(ek) tochnol6giai ismaietese 

. ' 
kerelmezo alairasa 

belyegzoje 
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