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A bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról szóló kérelem 
(358/2008. (XII 31.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján) 

 

I. Az ipari tevékenység végzőjének adatai 
 
1. Az ipari tevékenység végzőjének 
1.1. neve: ...…………………………………………………………………………………...… 
………………………………………………………………………………………………...… 
 

1.2. székhelye: irányítószám ............  helység: …………………………………………………. 

utca: ......................................................................................házszám: …………………………. 

Levelezési címe: irányítószám .........  helység: …………………………………………………. 

utca: ......................................................................................házszám: …………………………. 
 
1.3. cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói igazolványának száma: …………………………….. 
 
II. Telep adatai 
1. Telep 
 
1.1. tulajdonosa: …………………………………………………………………………...…… 
 

1.2. címe: irányítószám ....................  helység: …………………………………………………. 

utca: ......................................................................................házszám: …………………………. 
 
1.3. helyrajzi száma: ……………… 
 
1.4. használatának jogcíme: ……………………………………………………………………. 
 
2. Telepen folytatni kívánt ipari tevékenység(ek): …………………………………………...… 
……………………………………………………………………………………...……………
……………………………………………………………………………………...……………
……………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………………………...……………………
…………………………………………………………………………...………………………
…………………………………………………………………………...……………………… 
 
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 
 



 2 

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-üzem-anyagtöltő-berendezést: 
Igen / Nem 
 
4. Telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének 
megjelölésével: 
 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 
       
       
       
 
 
III. Csatolt okiratok: 
A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban (az eredeti bemutatása 
mellett) csatolni kell: 
 

1. Nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére 
(bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével; bérleti szerződést, 
albérleti szerződést, tulajdonosi hozzájárulást; társas vállalkozás esetén amennyiben a 
cég valamely tagjának tulajdonában van a telephely akkor is hozzájárulás 
becsatolására van szükség.) Haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös 
tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat  

 
2. A telep minősítését tanúsító jogerős építésügyi hatósági engedélyt: 

(használatbavételi engedély, rendeltetés megváltoztatási engedély, fennmaradási 
engedély) beszerezhető a Püspökladány Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Városfejlesztési Iroda Építés Hatóságnál Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. 
 

3. Tevékenység végzését engedélyező már meglévő 6 hónapnál nem régebbi 
szakhatósági ( ÁNTSZ, építési, tűzvédelmi, környezetvédelmi vízügyi, 
természetvédelmi stb.) hozzájárulások, engedélyek. 

 

IV. 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a feltüntetett adatok a 
valóságnak megfelelnek. 

Püspökladány, 20…… ……………… hó ….… nap  
 
 
 

aláírás 
 


