
 

 

 

 

 

 

Kérelem telepengedély köteles ipari tevékenység engedélyezéséhez 
 

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 alapján. 

 

Kérelem jellege:  új bejelentés / adatváltozás bejelentése * /  telep törlése** (a megfelelő részt kérem aláhúzni) 

 
*adatváltozás esetén a I. pontot és a II.1. pontját kötelező kitölteni valamint azt a pontot amelyet a változás érint! 

** Törlés esetén I. és II.1. pontok alá tartozó adatokat kell kitölteni 

 

I. Az ipari tevékenység végzőjének adatai 
 

 

1. Az ipari tevékenység végzőjének 

1.1. neve:............................................................................................................................................................. 

1.2. címe / székhelye: ......................................................................................................................................... 

1.3. Cégjegyzékszám/ egyéni vállalkozói nyilvántartási szám: 

□□-□□-□□□□□□/ □□□□□□□□ 
1.4. telefonszám:……………………………..  e-mail:……………………………………….. 

 

II. Telep adatai 
 

1. Telep  
 

1.1. A telep tulajdonosa ……………………………………………………………………………………….. 
 
1.2. Telep címe:………………………………………………………………………………………………… 

1.3. helyrajzi száma:………………. 

1.4. használatának jogcíme: …………………………………………………………………………………… 

2. A telepen folytatni kívánt tevékenység (57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti sorszám 

és megnevezés) 

 

A tevékenység rendelet szerinti sorszáma A tevékenység rendelet szerinti 

megnevezése 

  

  

  

 

5000,- Ft illetékbélyeg 

vagy átutalás 

10402142-50495355-55501073 

számú számlára 

 



  

  

  

 

3. Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben (a megfelelő válasz aláhúzandó) 

 
 
1. külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést: Igen/Nem 
 
2. külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes folyadék tárolására 
szolgáló tartályt: Igen/Nem 
 
3. ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket: Igen/Nem 

 
4. legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV vagy nagyobb feszültségű villamos berendezést, 
rendszert: Igen/Nem 
 
5. nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított, illetve sűrítettgáz- 
üzemanyagtöltő-berendezést: Igen/Nem 

 

4. Telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Környezetvédelmi tervfejezet (kötelező csatolni) 

      Igen     Nem 

 
Alulírott bejelentő büntetőjogi felelőssége tudatában – tudja, hogy a hatóság félrevezetése, közokirat-hamisítás Btk. szerint 

büntetendő cselekmények – kijelenti, hogy a bejelentésben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Kelt:………………………, 20……………………… 

 

       P.H:   __________________________ 

               kérelmező (cégszerű) aláírása 

 

 

 
A kérelmet átvette: 

 

20___. _______________ hó ___napján  

        ________________________ 

                           aláírás 

 

 

 

 

 



 

 

 

A szakhatóságok részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke: 

 

1. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség mint 

tűzvédelmi szakhatóság, 13.000 Ft (16/2012. (IV.03.) BM rendelet) 

2. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség mint vízügyi 

szakhatóság, 23. 000 Ft (13/2015 (III.31.) BM rendelet) 

3. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály I. Népegészségügyi Osztály 

19.400 Ft (1/2009. (I. 30) EüM rendelet) 

4. Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 23.000 Ft 

(14/2015. (III.31.) FM rendelet) 

 

A szakhatósági díjak megfizetését az átutalás megtörténtéről szóló banki kivonat (másolat) kell igazolni a 

kérelem benyújtásakor. 

 

Telepengedély-köteles tevékenységek 
1. acélcsőgyártás 

2. alumínium gyártása, kivéve a timföld (alumínium-oxid) gyártása 

3. dohánytermék gyártása 

4. egyéb gumitermék gyártása 

5. égetett agyag építőanyag gyártása 

6. festék, bevonóanyag gyártása 

7. fémalakítás, porkohászat 

8. fémfelület-kezelés 

9. fémöntés alágazatba tartozó tevékenységek 

10. gumiabroncs, gumitömlő gyártása 

11. habarcsgyártás 

12. kőolaj-feldolgozás 

13. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása 

14. mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolás 

15. mész-, gipszgyártás 

16. műanyag építőanyag gyártása 

17. műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása 

18. műtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása 

19. nemesfémgyártás 

20. papír csomagolóeszköz gyártása 

21. papírgyártás 

22. ólom, cink, ón gyártása 

23. ragasztószergyártás 

24. rézgyártás 

25. szálerősítésű cement gyártása 

26. szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása 

27. tapétagyártás 

28. tisztítószer gyártása 

29. vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása 

30. vegyi szál gyártása 

31. nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása 

32. veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása 



 
 


