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Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal 

  2676 Cserhátsurány, Petőfi út 3. 

Telefon: 06/35-549-022; E-mail: onkormanyzat@cserhatsurany.hu 

BEJELENTÉS 

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.) Kormányrendelet szerinti  

bejelentés-köteles tevékenységről 

 

 

I. Az ipari tevékenység végzőjének adatai 

 

1. Az ipari tevékenység végzőjének 

 

1.1. neve: ________________________________________________________________        

1.2. székhelye:  ___________________________________________________________   

1.3. cégjegyzékszáma vagy vállalkozói nyilvántartási száma: _______________________   

 

II. Telep adatai 

 

1. Telep 

 

1.1. tulajdonosa:  __________________________________________________________       

1.2. címe:  _______________________________________________________________   

1.3. helyrajzi száma: _______________________________________________________   

1.4. használatának jogcíme: _________________________________________________  

 

2. Telepen folytatni kívánt ipari tevékenység (tevékenységek) 

 

Sorszám Megnevezés 

  

  

  

  

  

  

 

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 
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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 sűrítettgázüzemanyagtöltő-berendezést: Igen/Nem 

 

4. Telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének 

megjelölésével 

 

hétfő  

kedd  

szerda  

csütörtök  

péntek  

szombat  

vasárnap  

 

 

5. Telepengedély-köteles ipari tevékenység esetén környezetvédelmi tervfejezet 

 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

III. Keltezés, a bejelentő aláírása: (bélyegzője) 

 

 

____________________, _____ (év) _____ (hónap) _____ (nap) 

 

 

 

P. H. 

 

 

 

bejelentő aláírása 
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A kérelem mellékleteként benyújtandó dokumentumok: 

 vállalkozói igazolvány vagy igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásáról 

 cégkivonat 

 aláírási címpéldány 

 nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának 

jogcímére vonatkozó igazoló okirat 

 haszonélvező esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a 

haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat 

 közös tulajdonban álló telep esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a 

kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat 

 5 000 forint igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló irat 
 

 


