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Bagi Polgármesteri Hivatal
2191 Bag, Szent Imre utca 52.

Adatváltozás

ILLETÉKMENTES

bejelentés

Nem telepengedély-köteles ipari tevékenységről
Telephely nyilvántartásba vételi száma: …………….…………………………………….…………………...

Kérjük az eredeti telep-engedélyhez képest változott adatok sorszámát bekarikázni!
1. Az ipari tevékenység végzőjének adatai
1.1. Jogállása: 1. Jogi személy (Kft. Rt. Kht. stb.) 2. Jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság
(Bt. Kkt. stb.) 3. Egyéni vállalkozó 4. Őstermelő
(bekarikázandó)
1.2. Neve:………………….………………………………………………….…………….…………………...
…………………………………………………………………………………………………………………..
1.3. Rövid neve:…………………………………………………………………………………………………
1.4. Székhelyének címe / Állandó lakcíme:

_ _ _ _ ir. szám ..………….………..…………….…… helység ……..……………….......………. utca
..................... házszám .......... em. ............. ajtó, postafiók ………. postafiók irányító száma: ………………..
1.5. Telefonszáma: ………..…………………………………………………………………………………….
1.6. Cégjegyzékszám / Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma / Kistermelő regisztrációs száma
...............................................................................................................................................................................

________-_-__
1.8. Statisztikai számjele: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ - _ _
1.7. Adószáma:

1.9. Képviselő neve: …………….…………………..………………………………………………………….
születési neve: …..………………………………………………………………………………………………
1.10. Képviselő állandó lakcíme:

_ _ _ _ ir. szám ..………….………..…………….…… helység ……..……………….......………. utca
..................... házszám .......... em. ............. ajtó, postafiók ………. postafiók irányító száma: …………….
1.11. Képviselő telefonszáma: …………….…………………..………………………………………….....
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1.12. Képviselő e-mail címe: …………….…………………..………………………………………….......

2. A telep adatai
2.1. A telep tulajdonosa, és a tulajdonos címe: ..………………………………………………….…………...
…………………………………………………………………………………………………………………..
2.2. A telep címe: 2191 Bag, ……..………………........…...…………………. utca …..................... házszám
2.3. Helyrajzi száma: ………..………………………………
2.4. Használatának jogcíme: 1. tulajdonos 2. bérlés 3. szívességi használat 4. engedményezési megáll.
5. egyéb: .............................................................................

(bekarikázandó)

2.5. A telephely mérete: .................................... m2

3. A telephelyen folytatni kívánt ipari tevékenység (tevékenységek)
3.1. Tájékoztatók:
Felhívom a figyelmét, hogy a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (továbbiakban: törvény), valamint a
44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet szerint valamennyi veszélyes vegyi anyag, illetve veszélyes keverékkel végzett
tevékenységet be kell jelenteni a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Járási Népegészségügyi
Intézetének. A bejelentést elektronikusan kell megtenni az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer által biztosított
módon (www.antsz.hu), és a bejelentéshez elektronikusan csatolni kell a Tisztiorvosi Szolgálat 7.800.- Ft-os igazgatási
szolgáltatási díjának befizetését igazoló bizonylatot (kedvezményezett: Pest Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve Gödöllő, számlaszám: 10023002-00332873, közleményben fel kell tüntetni: „Gödöllői Népeü.
Intézet ig. szolg. díj V.2”).
Felhívom a figyelmét, hogy valamennyi veszélyes anyag, illetve veszélyes keverék biztonsági adatlapját be kell
szerezni, és a dolgozók által is hozzáférhető módon kell elhelyezni a törvényben előírtaknak megfelelően.
Veszélyes vegyi anyag, illetve veszélyes keverékkel végzett tevékenység megkezdése előtt a munkahelyek kémiai
kockázat becslését el kell készíttetni. A munkavállalókat dokumentáltan oktatásban kell részesíteni a munkahelyen
előforduló veszélyes anyagokra, az egészségre és a biztonságra ható kockázataikra, a határértékekre és egyéb
előírásokra vonatkozóan, valamint a Biztonsági Adatlapok tartalmáról, továbbá minden, a veszélyes anyaggal
kapcsolatos és munkavégzés szempontjából lényeges adatra vonatkozóan.
Valamennyi veszélyes anyag, illetve veszélyes keverék tárolását, raktározását, szállítását, csomagolását a törvényi
előírásoknak megfelelően, a biztonságot, egészséget, illetve testi épséget nem veszélyeztető, illetve a környezetet nem
szennyező, nem károsító módon kell végezni.

3.2. Tevékenységi körök sorszáma és megnevezése:
Megjegyzés: kérjük a folytatni kívánt tevékenység(ek) sorszámát bekarikázni! Ami a lenti listán nem szerepel,
az már nem csak bejelentés köteles, hanem telepengedély-köteles ipari tevékenység (más nyomtatvány kell
hozzá). Figyelem! Az alábbi felsorolásban vastag-al szedettek tűzvédelmi hatósági ellenőrzéshez kötött
tevékenységek!
1.
2.
3.
4.

alsóruházat gyártása
ágybetét gyártása
áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
bőr, szőrme kikészítése
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

bőrruházat gyártása
csap, szelep gyártása
csapágy, erőátviteli elem gyártása
csiszolótermék gyártása
csomagolás
egészségügyi kerámia gyártása
egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
egyéb bútor gyártása
egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása
egyéb fa-, parafatermék, fonott-áru gyártása
egyéb kerámiatermék gyártása
egyéb kötött, hurkolt ruházati termékek gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású ruházati termékek
gyártása
egyéb műanyagtermék gyártása
egyéb nem vas fém gyártása
egyéb papír-, kartontermék gyártása
egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
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
egyéb textiláru gyártása m.n.s., kivéve a kéziszőttes-, necceltáru- és csipkekészítés, kézi hímzés
egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
elektronikus orvosi berendezés gyártása
emelő-, anyagmozgató gép gyártása
evőeszköz gyártása
élelmiszer-, dohányipari gép gyártása
építési betontermék gyártása
építési gipsztermék gyártása
épületasztalos-ipari termék gyártása
falemezgyártás
felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
fűtőberendezés, kemence gyártása
gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása
gépjárműjavítás, -karbantartás
gumiabroncs újrafutózása, felújítása
háztartási kerámia gyártása
háztartási villamos készülék gyártása
hangszergyártás
illóolajgyártás
irodabútor gyártása
irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
irodai papíráru gyártása
járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása
játékgyártás
kerámiacsempe, -lap gyártása
kerámia szigetelő gyártása
kerékpár, mozgássérült kocsi gyártása
konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
konyhabútorgyártás
kőmegmunkálás
kötéláru gyártása
kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású harisnyafélék gyártása
kötött, hurkolt kelme gyártása
lábbeli gyártás
lakat-, zárgyártás
munkaruházat gyártása
műszaki kerámia gyártása
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59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

műszaki textiláru gyártása
nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)
nem villamos háztartási készülék gyártása
nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek
orvosi eszköz gyártása
papír csomagolóeszköz gyártása
parkettagyártás
raktározás, tárolás (kivéve mezőgazdasági termények, mezőgazdasági vegyi termékek, műtrágya,
nitrogénvegyület raktározása, tárolása)
síküveg tovább feldolgozás
sportszergyártás, kivéve úszómedence gyártása
számítógép, perifériás egység gyártása
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
szerszámgyártás
szőrmecikk gyártása
tároló fatermék gyártása
testápolási cikk gyártása
textil-, ruházati, bőripari gép gyártása
táskafélék, szíjazat gyártása
textilszálak fonása
textilszövés
textil, szőrme mosása, tisztítása
tűzálló termék gyártása
villamos világítóeszköz gyártása

4. Nyilatkozatok
Az "igen/nem" pontokban a megfelelő választ kérjük aláhúzni, a többiben, ha érintett, kérjük felsorolni !
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 v. veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt?
Igen
Nem
c) Ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készület?
Igen
Nem
d) Legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV vagy annál nagyobb feszültségű villamos berendezést,
rendszert?
Igen
Nem
e) Nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított, illetve sűrített-gáz üzemanyagtöltő berendezést?
Igen
Nem
f) Nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított, illetve sűrített-gáz üzemanyagtöltő berendezést?
Igen
Nem
A telephely természetvédelmi területen van?
Igen
Nem
A telephely termőfölddel közvetlenül szomszédos?
Igen
Nem
A telephelyen van műemlék védelem alatt álló épület?
Igen
Nem
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A létesítendő munkahelyek felsorolása:

A szociális helyiségek biztosításának módja és kialakítása:

Az ivóvíz- iparivíz ellátás, szennyvízgyűjtés és elhelyezése, a szennyvíztisztítás megoldása:

Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzéshez szükséges mesterséges szellőzés biztosítása:

A szennyezett levegő elvezetése és tisztítása:

Az elszívott levegő utánpótlásának módja:

A telep üzemeléséhez szükséges hőtermelő berendezések teljesítménye és adatai:

A környezetre gyakorolt várható hatások felsorolása (talaj, felszín és felszín alatti vizek, zaj, bűz, füst, tűz- és
robbanásveszély, üzemszerű szennyezés kibocsátás stb.) és az esetleges üzemzavar miatt várható környezeti
hatások elkerülésének módjai:

A tevékenység végzéséhez szükséges veszélyes munkaeszközök felsorolása:
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5. A telep üzemeltetésének időtartama
Kérjük az alábbi táblázatban műszakonként, a napi munkavégzés idejét megjelölni!

Telep

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

6. Csatolt okiratok
A bejelentéshez csatoltam
a telephely ingatlan-nyilvántartási adatbázisban szereplő térképmásolatot
nem a kérelmező tulajdonában lévő telephely esetében a használatának jogcímére vonatkozó igazoló
okiratot (a tulajdoni lap kivételével)
haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos, vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező
hozzájárulását igazoló okiratot
közös tulajdonban lévő telephely esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a
tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot
egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolatát
eredeti cégbírósági bejegyzést, vagy
annak hiteles másolatát
aláírási címpéldányt

7. Keltezés, aláírás, bélyegző
…………………………., 20……………..
P.H.
…………………………………………….
ügyfél
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(Az alábbiakat a hivatal tölti ki !)
Záradék: 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.) Kormány rendelet
8. § (1) bekezdése szerinti adatokkal ……………………….. (dátum) a mósosítást nyilvántartásba vettem.
Bag, 20……………………..
Burghardtné Tóth Ilona jegyző megbízásából:
…………………………………………….
Benedek Miklós műszaki előadó

