
 CSETÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

                JEGYZŐJE 

  8417 Csetény, Rákóczi u. 30. 

      Tel.: 88/485-014  email: jegyzo@cseteny.hu 

 

 

TELEPENGEDÉLY KÉRELEM 

 
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 3. §-a alapján 

 

      Megkezdés 

 

      Módosítás    

 

Az ipari tevékenység végzőjének adatai 

 

1.1. Neve:……………………………………………………………………………………… 

 

1.2.Székhelye, irányítószáma:………Helyiség:……………………Utca:…………………… 

 

Házszám:………………………………………………………………………………………. 

 

1.3. cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói igazolványának nyilvántartási száma:…………..… 

 

                                           Kapcsolattartásra vonatkozó adatok 

 

Ügyfél telefonszáma:…………………………………... 

 

Email-címe:……………………………………………………………………………………. 

 

Levelezési címe:………………………………………………………………………………. 

 

A telep adatai 

 

2.1. Címe: Irányító szám:…………….Helyiség:……………………………………………... 

 

Utca:…………………………………………Hásszám:…………………………………….... 

 

Helyrajzi szám:………………………………………………………………………………... 

 

2.2. Használatának jogcíme:Tulajdonos/Bérlő/Albérlő/Haszonélvező/Egyéb:………….......... 

 

2.3. Tulajdonosa:……………………………………………………………………………… 

 

 

 



2.4. Telepen folytatni kívánt ipari tevékenység(ek) (2.sz. melléklet szerint): 
 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

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 

 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 sűrítettgáz-üzemanyagtöltő-berendezést:   Igen    Nem 

 

 

4. Telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének 

megjelölésével: 

Hétfő: 

 

Kedd: Szerda: 

Csütörtök: 

 

Péntek: Szombat: 

Vasárnap: 

 

 

 

Csatolandó okiratok (másolatban) 

nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) 

vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével); 

haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat; 

közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat 

vállalkozói igazolvány vagy cégbírósági végzés/hatályos cégkivonat 

cégkivonatban nem szereplő tevékenység bejelentése adóhatóság felé 

annak igazolására szolgáló irat, hogy a kérelmező a szakhatósági eljárásért fizetendő illetéket vagy 

díjat megfizette (pl. átutalási bizonylat, csekk feladóvevényének másolata).  

aláírási címpéldány, közokirat, amennyiben a bejelentő nem személyesen jár el, közokiratba vagy 

teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás és a meghatalmazó aláírási címpéldánya 

5000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj, csekken vagy átutalással történő befizetéssel 

 

 

 

 

 



Tudomásul veszem, hogy a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást 

– az ipari tevékenység változtatást ide nem értve – haladéktalanul, írásban bejelentem. 

Alulírott kijelentem, hogy a feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Csetény, 20………………………………. 

      bélyegző: 
        ………………………………………….. 

              aláírással rendelkező személy, 

       vagy meghatalmazottja, meghatalmazással 

 

 

A bejelentést……………………………….számon nyilvántartásba vettem 

 

                                                                                       

          

                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. melléklet az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez13 

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 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300057.KOR#lbj12id1de2

