adatváltozás esetén illetékmentes!

BEJELENTÉS-KÖTELES IPARI TEVÉKENYSÉG
ADATAIBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁS BEJELENTÉS
AZ IPARI TEVÉKENYSÉG
VÉGZŐJÉNEK NEVE
(egyéni vállalkozó neve vagy gazdasági társaság esetén rövidített elnevezése)
SZÉKHELYE
(irányítószám) (település neve)
GAZDASÁGI TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉKSZÁMA,
VAGY EGYÉNI VÁLLALKOZÓ NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA

(közterület neve / házszám)

hivatkozva 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 10. § (1) bekezdésében foglaltakra – az ipari tevékenység adataiban bekövetkezett változást az alábbiak
szerint bejelentem:
Kérjük, nyomtatott nagybetűkkel szíveskedjen kitölteni!

Kizárólag a megváltozott adatokat töltse ki!
AZ IPARI TEVÉKENYSÉG
VÉGZŐJÉNEK NEVE
(egyéni vállalkozó neve vagy gazdasági társaság esetén rövidített elnevezése)
SZÉKHELYE
(irányítószám) (település neve)
GAZDASÁGI TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉKSZÁMA,
VAGY EGYÉNI VÁLLALKOZÓ NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA

(közterület neve / házszám)

TELEP CÍME
(közterület neve)

(házszám)

TELEP TULAJDONOSA(I)
TELEP HELYRAJZI SZÁMA

/

/

TELEP HASZNÁLATÁNAK JOGCÍME (a megfelelő részt kérjük, ’x’-szel jelölje!)
saját tulajdon

/
bérlemény

A TELEPEN FOLYTATNI KÍVÁNT IPARI TEVÉKENYSÉG(EK) SORSZÁMA ÉS MEGNEVEZÉSE

egyéb
(kérjük, a mellékletben

megadottak szerint kitölteni szíveskedjen! pl.: ’39. hangszergyártás’)

NYILATKOZOK ARRÓL, HOGY A TELEPEN HASZNÁLOK/HASZNÁLNAK (a megfelelő részt kérjük, ’x’-szel jelölje!)
külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést

igen

nem

1

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

igen

nem

ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket

igen

nem

igen

nem

igen

nem

legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV, vagy nagyobb feszültségű
villamos berendezést
nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított
illetve sűrítettgáz- üzemanyagtöltő-berendezést

(a megfelelő részt kérjük, ’x’-szel jelölje!)

TELEP ÜZEMELTETÉSÉNEK IDŐTARTAMA

MŰSZAKONKÉNT A NAPI MUNKAVÉGZÉS IDEJE

hétfő

-

-

kedd

-

-

szerda

-

-

csütörtök

-

-

péntek

-

-

szombat

-

-

vasárnap

-

(kizárólag több műszak esetén kitöltendő!)

Kérjük a következő adatokat az eljárás gyors lefolytatása érdekében töltse ki, megadásuk nem kötelező!
ELÉRHETŐSÉGI TELEFON
ELÉRHETŐSÉGI E-MAIL
LEVELEZÉSI CÍM
CSATOLANDÓ OKIRATOK (tevékenység folytatása esetén):
- nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló
okirat (a tulajdoni lap kivételével)
- haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat
- gazdasági társaság esetén annak képviselőjének aláírási címpéldánya vagy -mintája.

Dátum: ………………………………..
………………….……………………………..
bejelentő vagy képviselőjének aláírása / bélyegzőlenyomat

2

