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BiV 
S á r v á r i  K ö z ö s  Ö n k o r m á n y z a t i  H i v a t a l  

H a t ó s á g i  I r o d a  
9600 Sárvár, Várkerület u. 2. 

levelezési cím: 9601 Sárvár, Pf. 78., fax: (06 95) 523157 telefonszámok: (06 95) 523132 
Ügyfélfogadás rendje a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Iroda (9600 Sárvár, Várkerület u. 2.) 

földszint 4. hivatali helyiségében: hétfő 8-12 óráig, kedd: 13-16 óráig, 

szerda: 8-12 óráig és 13-16 óráig, csütörtök: ügyfélfogadás nincs, péntek: 8-12 óráig 
BEJELENTÉS 

a bejelentés-köteles ipari tevékenység módosításáról 

az 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján 

A
 h

a
tó

sá
g

 t
ö

lt
i 

k
i!

 

                                                                                                                                                        

Beérkezés  _____________________________                                                                               

                                    

 

Postára adás  ___________________________ 

 

 

______________________________________ 

                         az átvevő aláírása                                                                                                                                                                                                  

 

 

Amennyiben az alábbi adatok megváltoztak azt a rovat elején található jelölőnégyzetben ’X’ jellel 

jelölje és a megfelelő ’V’ jelű rovatokban kizárólag a megváltozott adatokat tüntesse fel! 
 

I. Az ipari tevékenység végzőjének adatai 
1. Az ipari tevékenység végzőjének (az előző bejelentésben feltüntetett adatok) 

1.1. neve: ______________________________________________________________________________________ 

 

1.2. székhelye: ________irányítószám _____________település _____________________közterület ______házszám 

 

1.3. cégjegyzékszáma vagy vállalkozói nyilvántartási száma: ____________________________________________ 

 

  
V. 1. Az ipari tevékenység végzőjének (a megváltozott adatok) 

1.1. neve: ______________________________________________________________________________________ 

 

1.2. székhelye: ________irányítószám _____________település _____________________közterület ______házszám 

 

1.3. cégjegyzékszáma vagy vállalkozói nyilvántartási száma: ____________________________________________ 

 

 

II. Telep adatai 
 

1. Telep (az előző bejelentésben feltüntetett adatok) 

 

1.1. tulajdonosa: __________________________________________________________________________________ 

1.2. címe: ______irányítószám ____________________település _____________________közterület ______házszám  

1.3. helyrajzi száma: ______________________________________________________________________________ 

1.4. leírása: ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

1.5. használatának jogcíme: _________________________________________________________________________ 
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V. 1. Telep (a megváltozott adatok) 

 

1.1. tulajdonosa: __________________________________________________________________________________ 

1.2. címe: ______irányítószám ____________________település _____________________közterület ______házszám  

1.3. helyrajzi száma: ______________________________________________________________________________ 

1.4. leírása: ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

1.5. használatának jogcíme: _________________________________________________________________________ 

 

2. Telepen folytatni kívánt ipari tevékenység (tevékenységek) (az előző bejelentésben feltüntetett adatok): 

Korm. rendelet 

szerinti 

sorszáma 

Korm. rendelet szerinti megnevezése TEÁOR 

   

   

   

   

   

   

 

  
V. 2. Telepen folytatni kívánt ipari tevékenység (tevékenységek) (a megváltozott adatok): 

Korm. rendelet 

szerinti 

sorszáma 

Korm. rendelet szerinti megnevezése TEÁOR 
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3. Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben (az előző bejelentésben feltüntetett adatok): 

(* A megfelelő aláhúzandó!) 

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*                  

 

  
V. 3. Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben  (a megváltozott adatok): 

(* A megfelelő aláhúzandó!) 

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*                  

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

(az előző bejelentésben feltüntetett adatok): 

Hétfő: 
 

Kedd: 
 

Szerda: 
 

Csütörtök: 
 

Péntek: 
 

Szombat: 
 

Vasárnap: 
 

 

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

(a megváltozott adatok): 

Hétfő: 
 

Kedd: 
 

Szerda: 
 

Csütörtök: 
 

Péntek: 
 

Szombat: 
 

Vasárnap: 
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III. Csatolt okiratok: 

1. nem a bejelentő tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló 

okirat (a tulajdoni lap kivételével) 

2. haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat 

 

 

___________________ , ________ év ___________________ hó ______ nap 

 

 

 

_________________________________ 

  bejelentő aláírása                                                                                                                                              

      (bélyegzője)   

    

 

 

 

 

Amennyiben a bejelentő nem személyesen jár el, kérjük meghatalmazás benyújtását! 
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T Á J É K O Z T A T Á S 
 

2. § (1) Az 1. és 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység – a határon átnyúló szolgáltató tevékenység kivételével – csak a 

külön jogszabály szerinti telken, építményben vagy építményen belül önálló rendeltetési egységben (a továbbiakban együtt: telep) 

az e rendeletben meghatározottak szerint folytatható. 

  

(2) A tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytatható 

 a) az 1. mellékletben meghatározott ipari tevékenység; 

 b) a 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység 

 ba) a külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen, valamint 

 bb) nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményben az önálló rendeltetési egység a tevékenység 

végzésének megfelelő rendeltetésre 6 hónapnál nem régebbi végleges használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve 

fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik. 

 (3) A (2) bekezdésben nem említett esetekben az ipari tevékenységet csak jogerős vagy végleges telepengedély birtokában lehet 

folytatni. 

1. 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 
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41. fűtőberendezés, kemence gyártása 

42. gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása 

43. gépjárműjavítás, -karbantartás 

44. gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása 

45. gőzkazán gyártása 

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 

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 
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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 

 

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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T Á J É K O Z T A T Á S  

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján: 
26. § [A kapcsolattartás általános szabályai] 

 (1) A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a 

továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek nem 

minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 

 (2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a kapcsolattartás formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél választja meg. Az 

ügyfél a választott kapcsolattartási módról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – módra áttérhet. 

 (3) Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén a hatóság választja meg a kapcsolattartás módját. 

 

 27. § [Az adatkezelés szabályai] 

 (1) A hatóság jogosult az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője természetes személyazonosító adatainak és az ügyfajtát 

szabályozó törvényben meghatározott személyes adatok, továbbá – ha törvény másként nem rendelkezik – a tényállás tisztázásához 

elengedhetetlenül szükséges más személyes adatok megismerésére és kezelésére. A kérelemre induló eljárásban vélelmezni kell, 

hogy a kérelmező ügyfél a tényállás tisztázásához szükséges személyes adatok – ideértve a különleges adatokat is – kezeléséhez 

hozzájárulást adott. 

 (2) A hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett titok (a továbbiakban: védett adat) ne kerüljön nyilvánosságra, ne 

juthasson illetéktelen személy tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen. 

 (3) A hatóság az eljárása során annak lefolytatásához – jogszabályban meghatározott módon és körben – megismerheti azokat a 

védett adatokat, amelyek eljárásával összefüggnek, illetve amelyek kezelése az eljárás eredményes lefolytatása érdekében 

szükséges. 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

alapján 
20. § (1) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. 

 (2) Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos 

minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult 

személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, 

illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira 

és jogorvoslati lehetőségeire is. 

A fentiek alapján az alábbiakról tájékoztatom: 
„3. § E törvény alkalmazása során: 

(…) 

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több 

fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, 

az érintettre vonatkozó következtetés;” 

 

„5. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha 

 a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 

 b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete 

közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés). 

(…) 

 (3) Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az 

adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet 

határozza meg.” 

„6. § (6) Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges 

személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett 

hozzájárulását vélelmezni kell.” 

 

A fenti tájékoztatást tudomásul vettem, nyilatkozom, hogy személyes adataim fenti feltételekkel való 

kezeléséhez, az illetékes hatóság felé történő továbbításához hozzájárulok. 

 

________________, 20____. év _________________________hó _____. nap                       

 

 

___________________________________ 

                                                                                                                                        bejelentő aláírása 

                                                                                                                                                (bélyegzője) 

 


