
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal 

HATÓSÁGI IGAZGATÓSÁG 

IGAZGATÁSI OSZTÁLY 

VÁLLALKOZÁSI CSOPORT 
1113 Budapest, Bocskai út 39-41. 
Postacím: 1518 Bp. Pf. 10. 

Web: www.ujbuda.hu 

Telefon: 372-4558; 381-1357; 372-4524; 381-1399; 381-1303; 372-4593 
 

Telepengedélyes tevékenység 

esetében 5.000 forint 

szolgáltatási díj* 

Érkeztető szám 

 

Iktató bélyegző 

 

IPARI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES BEJELENTÉS/ 

ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM 

(a megfelelőt kérjük aláhúzni!) 

IPARI TEVÉKENYSÉG VÉGZŐJÉNEK ADATAI 

Neve: ...........................................................................................................................................................  

Székhelye: .....................................................................................................................................................  

Cégjegyzékszáma/egyéni vállalkozói nyilvántartási száma:......................................................................  

Kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mailcíme: ........................................................................................  

TELEP ADATAI 

Telephely tulajdonosa: .................................................................................................................................  

Telephely címe, helyrajzi száma: ................................................................................................................  

Telephely használatának jogcíme (saját tulajdon; bérleti szerződés): .....................................................  

A telephelyen folytatni kívánt ipari tevékenység(ek):................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

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

 .......................................................................................................................................................................  

Telepengedély-köteles ipari tevékenység esetén környezetvédelmi tervfejezet. 

A következő kérdésekre kérjük, válaszát aláhúzással jelölje. 

Használ(nak)-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben 

a) külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést:  

 Igen / Nem 

__________________________________________________________________________________________________________ 

* A telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X.13.) BM rendelet 1. § 

alapján az eljárás díja 5.000 Ft, melyet elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül vagy készpénz-

átutalási megbízáson vagy átutalással a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Polgármesteri Hivatal 11784009-

15735746-00000000 számlája (a közlemény rovatban megjelölve: ügy tárgya, név/cégnév, székhelycím) javára kell 

teljesíteni. A kérelemhez a befizetésről szóló bizonylatot csatolni kell. 

http://www.ujbuda.hu/


 
 

2 

 

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 

A kérelemhez csatolandó igazoló okiratok, vagy azok hiteles másolata: 

 

1. Telepengedély-köteles ipari tevékenység esetén környezetvédelmi tervfejezet. 

2. Nem a kérelmező tulajdonában lévő ingatlan esetében a használat jogcímére vonatkozó 

igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével: haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a 

haszonélvező az ingatlan tulajdonosa - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat; közös tulajdon 

esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.) 

3. Telepengedély kiadása iránti kérelem esetében a szolgáltatási díj befizetéséről szóló 

bizonylat. 

Budapest, 20..…. év ………………hónap ……nap 

 ………………………………….. 

 ügyfél vagy meghatalmazott olvasható neve / aláírása 

 (bélyegző) 


