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  Beadvány tárgya: 

 

          Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról  
Az 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti bejelentés-köteles tevékenység(ek),  vagy 

telepengedély köteles tevékenység(ek)nek a 2.§ (2) bekezdés szerinti mentessége esetén 

 
Az 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerinti  tevékenység esetében 3.000,-Ft illeték megfizetése 

postai illetékbélyeg formájában 
 

 

          Telepengedély kiadására irányuló kérelem 
Az 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet szerinti telepengedély-köteles tevékenységnek jelen űrlap 3. 

fejezetében előfordulása esetén, ha nincs a 2. § (2) bekezdés szerinti mentessége 

 
Az 57/2013. (II.27.) Korm.rendelet 2.sz. melléklete szerinti tevékenység esetében 5.000,-Ft igazgatási 

szolgáltatási díj befizetése átutalással 
 

 

A telep:    új (tervezett)     működő (utólagos regisztráció)    működő (adatmódosítás) 

Mit módosít?:     Tevékenység     Üzemeltető (jogutódlás)   Üzemeltető egyéb              

   Telep egyéb 

 
 

I. Az ipari tevékenység végzőjének adatai 

1 Az ipari tevékenység végzőjének 

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. Rövid neve:…………………………………………………………………………………………….. 

1.4. Székhelye: ……………………………………………………………………………………………... 

1.5. Adószáma: …………………………………………………………………………………………….. 

1.6. Cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói nyilvántartási száma: .………………………...…………….. 

1.7. Cég képviselőjének neve: …………………………………………………………………………….. 

1.7.1. Telefonszáma:…………………………………email-cím: ………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 
GYÖMRŐ VÁROS JEGYZŐJE 

2230 Gyömrő, Fő tér 1. 

Telefon: 06 29-330-011, 29-330-012; Fax: 29-330-078 
e-mail: pmhiv@gyomro.hu 

 

__________________________________________________

_ 
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II.Telep adatai 

1.Telep 

1.1. A telep tulajdonosa, illetve társtulajdonosai, vagy társasház esetén a közös képviselő, ill. az 

intéző bizottság elnöke, lakásszövetkezet esetén az elnök, az ingatlan haszonélvezője 

 Név Irányítószáma Helység utca, házszám 

1. ………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………………… 

1.2. Címe: ….……………………………………………………………………………………………….. 

1.3. Helyrajzi száma: …………………………………..………………………………………………….. 

1.4. Használatának jogcíme: 1. Tulajdonos  2. Társtulajdonos  3. Bérlő  4. Haszonélvező   

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 

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-üzemanyagtöltő-berendezést:  

 

 IGEN    NEM 

 

4. Telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével: 

Hétfő  

Kedd  

Szerda  

Csütörtök  

Péntek  

Szombat  

Vasárnap  

 

Nyilatkozom, hogy az általam végzett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet  

hatálya alá tartozik / hatálya alá nem tartozik*.  

(*megfelelő rész aláhúzandó). 
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III. Csatolt iratok: 

1.  a telep helyszínrajza                 

2.  Nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának 

jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap 

kivételével)  

 

               

3.  haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében 

a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat  

 

               

4. Gazdasági Társaság esetében: 

- Alapító Okirata, vagy Társasági Szerződése 

- aláírási Címpéldánya, 

- 30 napnál nem régebbi, Közjegyző által hitelesített Cégkivonat, vagy 

Egyéni vállalkozó esetében: a vállalkozói igazolvány fénymásolata  

 

 

               

5 Egyéb …………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….. 

 

               

 

 

Ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme (Ket. 35. §. (1) bek.): ………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

IV. Keltezés: …………………………………………… 

 

 ……………………………………………………………………….. 

  a kérelmező aláírása (bélyegzője) 

______________________________ 
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TUDOMÁSULVÉTEL 

 
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 8. § (1) bekezdése az alábbiak szerint szól: 

„A jegyző a telepet – telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedély megadásával 

egyidejűleg, bejelentés-köteles tevékenység esetében a (2) bekezdésben meghatározott feltétel 

fennállásának vizsgálatát követően haladéktalanul – a 6. melléklet szerint vezetett nyilvántartásba veszi. 

A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi.” 

„6. melléklet a 57/2013.(II.27.) Korm. rendelethez 

A 57/2013.(II.27.) Korm rendelet alapján a telepekről vezetett nyilvántartás 

 

A 

jegyző 

által 

kiadott 

nyilván

tartási 

szám 

A 

bejegy-

zés  

oka * 

A 

bejegyzés 

időpontja 

A telep Az ipari tevékenység 

végzőjének 

A telepen 

végzett 

ipari  

tevékeny- 

ség 

 

év hó, 

nap 

címe Hely-

rajzi 

száma 

Hasz-

nála-

tának 

jog-

címe 

Üze-

mel-

tetésé-

nek 

időtar

-tama, 

mű-

sza-

kon-

ként a 

napi 

mun-

ka 

végzé

s ide-

jének 

meg-

jelölé-

sével 

neve Cég-

jegy-

zék 

száma, 

illetve 

vállal-

kozói 

nyíl-

ván-

tartás-

ba 

vételi 

száma 

szék

-

hely

e 

            

            

            

            

            

            

 

*1. engedély kiadása, 2. tevékenység bejelentése, 3. adat módosítása, 4. tevékenység változása, 4. 

engedély visszavonása, 5. telep megszűnése.” 

 

Fent leírtak alapján a közzétételt tudomásul vettem, hozzájárulok 

 

Kelt: ………………………. 

         …………………………… 

                          aláírás 
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                                                                Nyilatkozat 

 

 

 

 

Nyilatkozom, hogy az általam végzett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet hatálya alá nem 

tartozik 

 

 

 

 

 

 

Kelt: ……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

              

     …………………………………………… 

         Cégszerű aláírás 
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TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS 

 

 

1. Részletes technológiai leírás a tevékenységről, a felhasznált anyagok megnevezésével, mennyiségének 

meghatározásával és a gépek, berendezések felsorolásával (mit, hogyan és mivel gyárt). 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

2. Hány m
2
 a telephely, ebből a műhely területe. Hol, milyen tevékenység folyik, milyen a telephely 

kialakítása (burkolata)? 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

3. Csatolja a bérleti szerződést másolatban. Hány alkalmazott van a telephelyen? 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Csatolja a telephely átnézeti helyszínrajzát (1:500 v. 1:1000 méretarányban) bejelölve  

    - egyrészt a környező épületek funkcióját (lakóház, óvoda, iskola, kórház, temető stb.) [lsd. 284/2007. 

(X.29.) Korm. rendelet és 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet], 

    - másrészt a telekhatáron belül a telep épületeinek elhelyezkedését, funkcióját (pl. iroda, 

lakatosműhely, kazán, felületkezelő műhely, kemence stb.) és  

    -  a helyhez kötött légszennyező források helyét is .) [lsd. 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet]. 
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5. A tevékenység zajkibocsátása megfelel-e a környezeti zaj és rezgés elleni védelem 

követelményeinek? Ennek igazolására a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 

szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 9. § (6) bekezdésében előírt 

zajvédelmi munkarészt kell benyújtani a Rendelet 2. számú melléklete szerinti tartalommal. 

(Értelemszerűen, csak ott, ahol zajos tevékenység folyik.) 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

6. Adja meg a telep üzemeltetéséhez szükséges hőtermelő berendezés (pl. gázkazán, olajkazán) típusát, 

fűtőteljesítményének adatait (kW). 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

7. Jelölje meg az üzemeltetéséhez szükséges szellőztetés módját (természetes, vagy mesterséges). 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

8. Csatolja a telephelyre vonatkozó veszélyes és nem veszélyes hulladékok elszállítására vonatkozó 

szerződés másolatát, vagy a befogadó nyilatkozatot [164/2003. (X.18.) Korm. rendelet]. 

 

 

9. Csatolja az elszállításra kerülő szennyvíz befogadó nyilatkozatát, vagy a közműves ivóvízellátásról 

és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet alapján a keletkező 

szennyvíz közcsatornába vezetésére vonatkozó közmű-üzemeltetői fogadónyilatkozatot [28/2004. 

(XII.25.) KvVM rendelet]. 

 

 

10. Rendelkezik-e szennyvíz előkezelő (tisztító, ülepítő, zsír- vagy olajfogó) műtárggyal. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
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M E G H A T A L M A Z Á S  

  

 

Alulírott ………………………………………………………………………..……………………………………………………………….. (név), 

mint a …………………………………………………………………………….…………………………………………………………(cég neve) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………(székhely) 

………………………………………………………………………………………………………………………………….………………(adószám) 

meghatalmazom …………………………………………………………………………….…………………………………………………(név) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………(lakcím) 

(szül.hely, idő: ……………………………………………………………… anyja neve: ………………………………………………………. 

személyazonosító igazolvány száma: ………………………………………………….……………………………………………………, 

hogy a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

bejelentés-köteles ipari tevékenység bejelentésének/-módosításának/-megszüntetésének* az ügyében 
helyettem és nevemben/cég képviseletében teljes körűen eljárjon.  

Kelt:  ………………………………………………………. 

 
  ………………………………………………  ……………………………………………… 

  meghatalmazó meghatalmazott 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

1.)Név: ………………………………………    2.)Név: ………………………………………………. 

Lakcím: …………………………………….     Lakcím: ……………………………………………… 

Szem.ig.sz: …………………………………     Szem.ig.sz: ………………………………………….. 

Aláírás: ……………………………………    Aláírás: ………………………………………………. 

 

 

_____________________________________ 

* megfelelő rész aláhúzandó 

 

 

 

http://szem.ig.sz/
http://szem.ig.sz/


 9 

 

TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 
 

 

 

 

Alulírott (név) …………………………………………………………………………………………. 

(szül.: ………………………………………………. a.n: ………………………………………………) 

……………………………………………………………………………………………. szám alatti lakos, 

mint a …………………………………………………………………………………………… szám alatti 

………………. hrsz-ú ingatlan ………………. tulajdoni hányadban tulajdonosa/haszonélvezője* 

nyilatkozom: 

- tudomással bírok arról, hogy a tulajdonomat képező fent leírt ingatlanon 

………………………………………………………………………………….(gazdasági társaság) 

telepet kíván létesíteni és működtetni ……………………………………………………………….  

      ………………………………………………………………………………………tevékenységgel, 

- a tevékenység végzéséhez hozzájárulok, azzal egyetértek, nem emelek ellene kifogást. 

 

 

………………….………………………………………… 

 

 

   ………………………………….. 

   tulajdonos/haszonélvező* 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

1.)Név: ………………………………………  2.)Név: ………………………………………………. 

Lakcím: …………………………………….   Lakcím: ……………………………………………… 

Szem.ig.sz: …………………………………   Szem.ig.sz: ………………………………………….. 

Aláírás: ……………………………………   Aláírás: ………………………………………………. 

______________________________________ 

* megfelelő rész aláhúzandó 

 

 

 

http://szem.ig.sz/
http://szem.ig.sz/
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2. melléklet az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez 

Bejelentés-köteles tevékenységek 
1. alsóruházat gyártása 

2. acél tárolóeszköz gyártása 

3. ágybetét gyártása 

4. áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása 

5. bányászati, építőipari gép gyártása 

6. bőr, szőrme kikészítése 

7. bőrruházat gyártása 

8. csap, szelep gyártása 

9. csapágy, erőátviteli elem gyártása 

10. csiszolótermék gyártása 

11. csomagolás- 

12. egészségügyi kerámia gyártása 

13. egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása 

14. egyéb bútor gyártása 

15. egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása 

16. egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása 

17. egyéb kerámiatermék gyártása 

18. egyéb kötött, hurkolt ruházati termékek gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású ruházati termékek 

gyártása 

19. egyéb műanyagtermék gyártása 

20. egyéb nem vas fém gyártása 

21. egyéb papír-, kartontermék gyártása 

22. egyéb ruházat, kiegészítők gyártása 

23. egyéb szárazföldi személyszállítás vagy közúti áruszállítás, költöztetés alágazatba tartozó 

tevékenységek közül azon tevékenységek, amelyek esetében a tevékenységhez igénybe vett gépjárművet 

(gépjárműveket) külön jogszabály szerint telephelyen kell tárolni 

24. egyéb textiláru gyártása m. n. s., kivéve a kéziszőttes-, necceltáru- és csipkekészítés, kézi hímzés 

25. egyéb szivattyú, kompresszor gyártása 

26. elektronikus orvosi berendezés gyártása 

27. előre kevert beton gyártása 

28. emelő-, anyagmozgató gép gyártása 

29. evőeszköz gyártása 

30. élelmiszer-, dohányipari gép gyártása 

31. építési betontermék gyártása 

32. építési gipsztermék gyártása 

33. épületasztalos-ipari termék gyártása 

34. falemezgyártás 

35. felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat) 

36. fém épületelem gyártása 

37. fémmegmunkálás 

38. fémszerkezet gyártása 

39. fémtartály gyártása 

40. fűrészáru-gyártás 

41. fűtőberendezés, kemence gyártása 

42. gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása 

43. gépjárműjavítás, -karbantartás 

44. gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása 

45. gőzkazán gyártása 
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46. gumiabroncs újrafutózása, felújítása 

47. hangszergyártás 

48. háztartási kerámia gyártása 

49. háztartási villamos készülék gyártása 

50. háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása 

51. hidegen hajlított acélidom gyártása 

52. hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása 

53. hidegen húzott acélhuzal gyártása 

54. hidegen húzott acélrúd gyártása 

55. hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása 

56. kohászati gép gyártása 

57. kötőelem, csavar gyártása 

58. központi fűtési kazán, radiátor gyártása 

59. közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása 

60. huzaltermék gyártása 

61. illóolajgyártás 

62. irodabútor gyártása 

63. irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái) 

64. irodai papíráru gyártása 

65. járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása 

66. játékgyártás 

67. kerámiacsempe, -lap gyártása 

68. kerámia szigetelő gyártása 

69. kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása 

70. konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) 

71. konyhabútorgyártás 

72. kőmegmunkálás 

73. könnyűfém csomagolóeszköz gyártása 

74. kötéláru gyártása 

75. kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású harisnyafélék gyártása 

76. kötött, hurkolt kelme gyártása 

77. lábbeligyártás 

78. lakat-, zárgyártás 

79. máshová nem sorolt egyéb általános rendeltetésű gép gyártása 

80. máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása 

81. máshová nem sorolt egyéb jármű gyártása 

82. máshová nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása 

83. máshová nem sorolt egyéb speciális gép gyártása 

84. mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása 

85. motorkerékpár gyártása 

86. motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű-motor) 

87. munkaruházat gyártása 

88. műanyag csomagolóeszköz gyártása 

89. műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása 

90. műszaki kerámia gyártása 

91. műszaki textiláru gyártása 

92. nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása 

93. nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat) 

94. nem villamos háztartási készülék gyártása 

95. nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek 

96. orvosi eszköz gyártása 

97. papíripari gép gyártása 

98. parkettagyártás 
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99. raktározás, tárolás (kivéve mezőgazdasági termények, mezőgazdasági vegyi termékek, 

műtrágya, nitrogénvegyület raktározása, tárolása) 

100. síküveg továbbfeldolgozás 

101. sportszergyártás, kivéve úszómedence gyártása 

102. száloptikai kábel gyártása 

103. számítógép, perifériás egység gyártása 

104. szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatások közül a parkoló, parkolóhely, garázs üzemeltetése, 

kivéve a közút kezelője által üzemeltetett, közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen 

létesített, illetőleg kijelölt várakozóhely 

105. szerszámgyártás 

106. szőnyeggyártás 

107. szőrmecikk gyártása 

108. tároló fatermék gyártása 

109. testápolási cikk gyártása 

110. textil-, ruházati, bőripari gép gyártása 

111. táskafélék, szíjazat gyártása 

112. textilszálak fonása 

113. textilszövés 

114. textil, szőrme mosása, tisztítása 

115. tűzálló termék gyártása 

116. villamos motor, áramfejlesztő gyártása 

117. villamos világítóeszköz gyártása 

118. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása 
 

2. melléklet az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez
13

 

Telepengedély-köteles tevékenységek 
1. acélcsőgyártás 

2. alumínium gyártása, kivéve a timföld (alumínium-oxid) gyártása 

3. dohánytermék gyártása 

4. egyéb gumitermék gyártása 

5. égetett agyag építőanyag gyártása 

6. festék, bevonóanyag gyártása 

7. fémalakítás, porkohászat 

8. fémfelület-kezelés 

9. fémöntés alágazatba tartozó tevékenységek 

10. gumiabroncs, gumitömlő gyártása 

11. habarcsgyártás 

12. kőolaj-feldolgozás 

13. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása 

14. mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolás 

15. mész-, gipszgyártás 

16. műanyag építőanyag gyártása 

17. műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása 

18. műtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása 

19. nemesfémgyártás 

20. papír csomagolóeszköz gyártása 

21. papírgyártás 

22. ólom, cink, ón gyártása 

23. ragasztószergyártás 

24. rézgyártás 

25. szálerősítésű cement gyártása 

26. szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása 

27. tapétagyártás 

28. tisztítószer gyártása 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300057.KOR#lbj12idc7b9
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29. vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása 

30. vegyi szál gyártása 

31. nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, 

ártalmatlanítása 

32. veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása 
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TÁJÉKOZTATÓ  

 

 

A kérelem benyújtásához az alábbiak szükségesek: 

 

I. „Kérem a nyomtatványt kitöltve szíveskedjék hivatalunkhoz visszajuttatni (személyesen, vagy postai 

úton), mellékelve hozzá: 

II. 

1.) - Gazdasági Társaságának 

- Alapító Okiratát, vagy Társasági Szerződés 

- aláírási címpéldányát és  

- Cégbírósági bejegyzéséről szóló Végzését, amely 30 napnál nem régebbi, vagy cégkivonat 

            - Egyéni vállalkozói igazolványát 

(FONTOS: a Cégkivonaton/vállalkozói igazolványon (igazoláson) szerepeljen a kérelemben 

megjelölt telep és tevékenység!) 

         Ha nem az aláírásra jogosult személy jár el, akkor meghatalmazás kettő tanúval. 

 

2.) Ha a telepe az Ön, illetve a Gazdasági Társaságának tulajdonában van, és a földhivatali bejegyzés 

szerint más tulajdonosa, illetőleg haszonélvezője is van, akkor a társtulajdonostól/-októl, 

valamint a haszonélvezőtől/-őktől külön-külön egy-egy tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat, 

hogy a tevékenység folytatásáról tudomásuk van, ahhoz hozzájárulnak. (nyilatkozat nyomtatvány 

mellékelve) 

            Amennyiben a telep nem az Ön, illetve a Gazdasági Társaságának a tulajdonában lévő 

ingatlanon van, úgy a telep használatának jogcímét igazoló, a jogcímre vonatkozó igazolást 

(bérleti szerződést) kell becsatolni eredeti példányban. 

 

3.) Földhivatal által kiadott helyszínrajz a telepről, tekintettel arra, hogy a közvetlenül szomszédos – a 

teleppel közös határvonalú, telekhatárú – ingatlanokkal rendelkezni jogosultakat (a szomszédos 

ingatlanok tulajdonosait, használóit, kezelőit, társasház esetén a közös képviselőt, illetve az 

intézőbizottság elnökét, lakásszövetkezet esetén az elnököt) értesíteni kell. 

4.) Környezetvédelmi Felügyelőségnek 23.000,- Ft igazgatási  szolgáltatási díjat kell befizetni.  

 

5.) ÁNTSZ-nek 19.400,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell befizetni  

 

Fentiekkel kapcsolatban, ha kérdése, problémája merül fel, információt kérhet Harcsásné Tancsa  

Krisztina, Darvas Marianna ügyintézőtől- személyesen: Gyömrői Polgármesteri Hivatalban (2230 

Gyömrő, Fő tér 1. sz. 109. szoba) Központi telefonszámon: 06 29-330-011/126 mellék 

Hétfőn    8:00  -   12:00  -  13:00-17:30 

Szerdán             8:00  -  12:00 

Péntek               8:00  -  12: 00 

 

 

 

 


