TOKAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐJE
3910 TOKAJ, Rákóczi út 54.
Telefon: (47) 552-752 Telefax: (47) 352-006

TELEPENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM
(57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján)

1. Az ipari tevékenység végzőjének adatai
Az ipari tevékenység végzőjének
1.1. neve: ............................................................................................................................................................
1.2. székhelye:...................................................................................................................................................
1.3. cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói nyilvántartási száma: ... ....................................................................
1.4. telefonszáma* .......................................................................... ....................................................................
2. Telep adatai
2.1. telep tulajdonosának neve, címe: .................................................................................................................
2.2. telep címe: ....................................................................................................................................................
2.3. telep helyrajzi száma: ..................................................................................................................................
2.4. telep használatának jogcíme: .......................................................................................................................
............................................
3. Telepen folytatni kívánt ipari tevékenység(ek): ...........................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
4. 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 sűrítettgázüzemanyagtöltő-berendezést:
Igen / Nem
5. Telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével:
Hétfő:

Péntek:

Kedd:

Szombat:

Szerda:

Vasárnap:

Csütörtök:
Műszakonként a napi munkavégzés ideje:

6. Környezetvédelmi
TOKAJItervfejezet:
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

H – 3910 TOKAJ, RÁKÓCZI ÚT 54. SZ.
TELEFON : +36 47 352 752 +36 47 553-030, FAX : +36 47 352 006
E-mail: zsuzsa.peterne@tokaj.hu

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

7. A tényállás tisztázásához szükséges adatok:*
7.1. szomszédos ingatlanok tulajdonosainak, használójának neve, címe helyrajzi szám megjelölésével:*
............... ............................................................................................................................................................
7.2. társasház esetén közös képviselő, intézőbizottság elnökének, lakásszövetkezet elnökének neve, címe:*
............... ............................................................................................................................................................
............... ............................................................................................................................................................
............... ............................................................................................................................................................
Kelt:Tokaj, 20.............év............hó........nap
…..…. ...................... ..
kérelmező neve

………………………………………
kérelmező aláírása (bélyegzője)

V. Csatolt okiratok:
1. a hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisnak a jelen melléklet II. pont 3. alpont a)-e) alpontjában
felsoroltakkal kiegészített példánya
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. az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylat másolata. (a szakhatóságok részére befizetett díjat is
beleértve)
A * -al jelölt pontok kitöltése nem kötelező, de az eljárást jelentősen meggyorsítja

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

Telepengedély-köteles tevékenységek
1. acélcsőgyártás
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TUDNIVALÓK A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ
Az eljárás költsége:
Engedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj:
A telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X. 13.) BM
rendelet 1.§ (1) bekezdése értelmében a telepengedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja az
elsőfokú eljárásban 5000 forint. A díjat a Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal 68500012-11053590
számú fizetési számlájára kell megfizetni átutalással.
Szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak:
 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Népegészségügyi
Osztály részére: 19.400 Ft, melyet a 10027006-00302852-00000000 számlaszámra;
 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Főosztály részére: 23.000 Ft, melyet a 10027006-00335656-00000000
számlaszámra;
 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi Hatóság részére:
23.000 Ft, melyet a 10027006-00283580-00000000 számlaszámra
átutalási megbízással kell teljesíteni.
Amennyiben a végezni kívánt tevékenység szerepel a R. 5. számú mellékletében a
 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Katasztrófavédelmi
Kirendeltség részére: 13.000 Ft, melyet a 10027006-00283580-00000000 számlaszámra,
ha a kérelem 3. pontjában szereplő valamely kérdés tekintetében igennel válaszol a
 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági
Hatósága részére 11000 Ft, melyet a 10032000-00282448-00000000 számlaszámra
átutalási megbízással kell teljesíteni.
A bejelentés és tájékoztatás jogszabályi alapja:
 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése
alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a
telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól;
 35/1999. (X. 13.) BM rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási
szolgáltatás díjáról;
 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól;
 14/2015. (III. 31.) FM rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások
igazgatási szolgáltatási díjairól;
 1/2009. (I. 30.) EüM rend. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes
közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról;
 13/2015. (III. 31.) BM rendelet a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási
szolgáltatási díjairól;
 16/2012. (IV. 3.) BM rend. az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és
szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról;
A fenti jogszabályok fellelhetők jogtárban, közlönyökben, Interneten.
A kérelem az alábbi helyen és időben nyújtható be:
Tokaji Közös Önkormányzati Hivatal Tokaj, Rákóczi út 54. szám
További információ kérhető: 06-47/553-015-ös telefonszámon.
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2. melléklet a 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez

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
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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Amennyiben a fenti tevékenységek valamelyikét külön jogszabályban ipari területként
meghatározott területen kívánja végezni, vagy a telepként szolgáló építmény vagy
építményen önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetéssel
6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi vagy végleges fennmaradási
engedéllyel rendelkezik, nem a „Telepengedély iránti kérelem” elnevezésű nyomtatványt
kell kitöltenie!
Fenti esetekben kérje ügyintézőnktől a „bejelentés ipari tevékenység megkezdéséről”
elnevezésű nyomtatványt.
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