
B E J E L E N T É S 
Telepengedély-köteles ipari tevékenység engedélyének adataiban bekövetkező változásról 

I. Az ipari tevékenység végzőjének az engedélyben szereplő adatai: 

Az ipari tevékenység végzőjének 

1.1. Neve: 

1.2. Székhelye: 

1.3. Cégjegyzékszáma, 
illetve vállalkozói 
nyilvántartási száma: 

II. A telep engedélyben szereplő adatai

1. A telep

1.1. Tulajdonosa: 

1.2. Címe: 

1.3. Helyrajzi száma: 

1.4. Használat jogcíme: 

2. A telepen folytatott engedélyben szereplő ipari tevékenységek

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

3. Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben (a korábbi engedély szerint)

igen nem 

a) külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést 

b) külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes 
folyadék tárolására szolgáló tartályt 

c) ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket 

d) legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV, vagy nagyobb feszültségű 
villamos berendezést, rendszert 

e) nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított, 
illetve sűrítettgáz-üzemanyagtöltő-berendezést 
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4. A telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének 
megjelölésével (a korábbi engedély szerint) 

Hétfő  

Kedd  

Szerda  

Csütörtök  

Péntek  

Szombat  

Vasárnap   

Telepengedély száma: …………………………………………………. 

AZ ALÁBB FELSOROLTAK KÖZÜL CSAK A VÁLTOZÁSSAL 
ÉRINTETT PONTOKAT KÉRJÜK KITÖLTENI! 

 

I. Az ipari tevékenység végzőjének adataiban bekövetkező változás: 

Az ipari tevékenység végzőjének 

1.1. Neve:  
 

1.2. Székhelye:  
 

1.3. Cégjegyzékszáma, 
illetve vállalkozói 
nyilvántartási száma: 

 
 

II. A telep adataiban bekövetkező változás 

1. A telep 

1.1. Tulajdonosa:  

1.2. Címe:  

1.3. Helyrajzi száma:  

1.4. Használat jogcíme:  

2. A telepen folytatni kívánt / megszüntetni kívánt ipari tevékenységek 

  Új tev. Megszűnt tev. 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    
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3. Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben  

 

 igen nem 

a) külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést   

b) külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes 
folyadék tárolására szolgáló tartályt 

  

c) ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket   

d) legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV, vagy nagyobb feszültségű 
villamos berendezést, rendszert 

  

e) nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított, 
illetve sűrítettgáz-üzemanyagtöltő-berendezést 

  

 
4. A telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének 

megjelölésével  
 

Hétfő  

Kedd  

Szerda  

Csütörtök  

Péntek  

Szombat  

Vasárnap   

5. Egyéb megjegyzés: 

 

 

 

 

 

III. Csatolt iratok 

1. nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetén a telep használatának jogcímére (bérlet, 
stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével) 

2. haszonélvezet esetén a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs 
hozzájárulását igazoló okirat 

Nyíregyháza  .........................................................................................  

  ............................................................  
 bejelentő aláírása (bélyegzője) 
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