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ÜZEMELTETŐ  
SZEMÉLYÉBEN  

TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁS 
ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM 

                 (IPARI TEVÉKENYSÉG) 
A hatóság érkeztető-
bélyegzőjének helye 

A hatóság iktatóbélyegzőjének helye 

. Az ipari tevékenység végzőjének (üzemeltetőjének) adatai 

1.1. Jogállása: 1.Jogi személy (Kft. Rt. Kht. stb.)  2. Jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (Bt. Kkt. stb.)   
                         3. Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelephelye  4. Egyéni vállalkozó  
 
1.2. Neve: …………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.3. Székhelye:  

����………..………...……..helység…..…………...………..…………..…..….…………………házszám 

1.4. Adószáma: ��������-�-��  

1.5. Cégjegyzékszáma:………………………………………………………………………………………………. 

1.6. Vállalkozó nyilvántartási száma:   ..…………………………………………..………………………………… 
1.7. A bejelentés / engedélyezés lebonyolításával megbízott munkatárs vagy (jogi) képviselő 

2. Az előző üzemeltető adatai 

2.1. Neve: …………………………………………………………………………………………………………… 
 

2.2. Székhelye:  

����………..………...……..helység…..…………...………..…………..…..….…………………házszám 

2.3. Adószáma: ��������-�-��  

2.4. Cégjegyzékszáma:………………………………………………………………………………………………. 

2.5. Vállalkozó nyilvántartási száma:   ..…………………………………………..………………………………… 

2.6. Telepengedély ügyiratszáma:   ..…………………………………………..…………………………………… 

3. A telep adatai 

3.1. Címe:����…….……....…………..helység….……..……....……………………………..………házszám 

 
3.2. Helyrajzi száma: …………………………… 
 

3.3. Használatának jogcíme: 1. Tulajdonos  2. Társtulajdonos  3. Bérlő  4. Haszonélvező 5. Egyéb…………… 

 
Neve: ……………………….……..……….……Telefon:……………………………    Fax:  …….………. 

Címe:����…………...…...helység…………………....….…..……...……...............................házszám 

 

Közterület 
neve 

Közterület 
jellege 

Közterület 
neve 

Közterület 
jellege 

Közterület 
neve 

Közterület 
jellege 

Illetékbélyeg helye (3.000 Ft) 

Közterület 
neve 

Közterület 
jellege 
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3.4. Az ingatlan tulajdonosa, illetve társtulajdonosai vagy társasház közös képviselője 
                      Név                               Irányítószám           Helység                               Utca, házszám. 

1. ……………………….……………….����…………..…...…….    ……............………………………… 

2. …………………………….………….����…………..…...…….    .………….…………………...……… 

3. …………………………….………….����…………..…...…….    .………….…………………...……… 

4. Az átvett ipari tevékenységek 

Sorszám                           Tevékenység megnevezése                                  Részletezés 

1.  �� ………………………………………...……………   …………….………………………… 

2.  �� ……………………………………………...………    ………….………………………… 

3.  �� …………………………………………...…………    ……………….…………………… 

5. Az ipari tevékenységgel összefüggésben a telepen használnak 

5.1 
Külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó 
berendezést 

 igen  nem 

5.2 
Külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy 
veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt 

 igen  nem 

5.3 Ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket  igen  nem 

5.4 
Legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV vagy nagyobb 
feszültségű villamos berendezést, rendszert 

 igen  nem 

5.5 
Nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy csepp-
folyósított, illetve sűrítettgáz üzemanyagtöltő-berendezés 

 igen  nem 

6. Üzemeltetés (nyitva tartás) időtartama, műszakonként, naponta  

Hétfő  

Kedd  

Szerda  

Csütörtök  

Péntek  

Szombat  

Vasárnap  

7. Csatolt okiratok 
 gazdasági társaság esetében aláírási címpéldány; 
 nem személyesen eljáró ügyfél esetében két tanúval ellátott meghatalmazás 
 az előző üzemeltető nevére szóló telepengedély eredeti példánya 
 nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló 

okirat; 
 haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat; 
 közös tulajdonban álló üzlet esetében, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat. 
A csatolandó mellékleteket kérjük eredeti példányban bemutatni, másolás után visszaadjuk. 

 
Kelt: ..................................................................  
 . ....................................................... ………. 

a bejelentő aláírása és bélyegzőlenyomata 
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