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Kérelem telepengedély kiadásához 
 

 

 

Kérem, a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes terme-

lő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés 

szabályairól szóló 57/2013.(II.27.) Korm. rendelet alapján a telepengedély kiadását. 

 

I. 1. Az ipari tevékenység végzőjének adatai: 

1.1. Cég, v. egyéni vállalkozó, neve:……………………………………………………………… 

1.2. Székhelye: ……………………………………………………………………………………... 

1.3. Cégjegyzék sz. illetve vállalkozói nyilv.sz.:…………………………………………………... 

Telefon száma:………………………………………………………………………………………. 

 

II. A telep adatai: 

1.1 telep tulajdonosa:……………………………………………………………………………….. 

1.2 .címe: …………………………………………………………………………………………... 

1.3. helyrajzi száma:………………………….. …………………………………………………… 

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

 

2. A telepen folytatni kívánt ipari tevékenység megnevezése:                                                  

(a rendelet 2. számú melléklete 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 fo-

lyadék 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 vil-

lamos berendezést, rendszert: 

   igen/nem 

e) Nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított, il-

letve sűrítettgáz-üzemanyagtöltő-berendezést: 

 igen/nem 
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4. A telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésé-

vel: 

      hétfő:……………………………           kedd:………………………………. 

      szerda:………………………….          csütörtök:………………………….. 

      péntek:………………………….            szombat:…………………………… 

                                     vasárnap:……………………… 

 

5. Környezetvédelmi tervfejezet: 

 

 

 

 

Budapest, 20...év.....................hó.....nap                   

   

 

a kérelmező aláírása (bélyegzője) 

 

 

 

 

 

Csatolandó okiratok, mellékletek: 
1. A hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisnak a II. pont 3 alpont a)-e) alpontjában felsorol-

takkal kiegészített példánya. 

2. Nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonat-

kozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével). 

3. Haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását 

igazoló okirat. 

4. Cég esetében: cégkivonat és aláírás minta / Egyéni vállalkozó esetében: vállalkozói igazolás. 

6. Eljárásban résztvevő szakhatóságok igazgatási szolgáltatási díjainak befizetését igazoló dokumentu-

mok. 

7. Jelen eljárás szolgáltatási díjának befizetését igazoló irat. 

8. Környezetvédelmi tervfejezet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*A telepengedélyezési eljárás szolgáltatási díjának jogosultságát és mértékét a telepengedélyezési eljárásért fizeten-

dő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 35/1999. (X.13.) BM rendelet 1.§-a írja elő. 

Tájékoztatásul: A szolgáltatási díjat – elektronikusan benyújtott kérelem esetében – Budapest Főváros IV. Kerület 

Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 12001008-01330556-00100002 számlaszámára kell átutalni és az uta-

lás visszaigazolását a kérelem mellékleteként csatolni szükséges! A közleménybe szíveskedjenek beírni a vállalko-

zás nevét, adószámát és – amennyiben van – hivatkozási számot. 


