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KÉRELEM TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSHOZ 
(az eljárásért a 35/1999 (X.13.) BM rendeletben foglalt 

 igazgatási szolgáltatási díj fizetendő, amelynek összege 5.000,-Ft) 

 

1. Az ipari tevékenység végzőjének adatai 

 
1.1. Jogállása: 1.Jogi személy (Kft. Rt. Kht. stb.)  2. Jogi személyiséggel nem rendelkező gazda-

sági társaság (Bt. Kkt. stb.)  3. Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelephelye  

4. Egyéni vállalkozó  

1.2. Rövid neve: …………………………………………………………………………Telefon: …………………………………………… 

1.3. Neve: ……………………………………………………………………....…………………………………………………………………… 

1.4. Székhelyének címe: 

…………………..……………...……..helység…..…………...………..…………………………...…..…...……………….…házszám 

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

1.6. Cégjegyzékszáma:…………………………………………………………………. 

1.7. Vállalkozó nyilvántartási száma:   ……………………………………….. 

2. A telep adatai 

 

2.1. Elnevezése: ……………………………………….……….………………..………………..……………………………………………. 

2.2. Címe:………...……....…………..helység….……..…...…………………………….……………….………………..házszám 

2.3. Helyrajzi száma: …………………………… 

 

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

  5. Egyéb…………… 

 

2.5. Az ingatlan tulajdonosa, illetve társtulajdonosai, vagy társasház közös képviselője, amennyi-

ben van az ingatlan haszonélvezője/i. 

 

             Név                       Irányítószám                   Helység                         Utca, házszám 

 

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

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

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

 

Közterület 
neve 

Közterület 
jellege 

Közterület 
neve 

Közterület 
jellege 
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4. ……………………….……………………..…………..…...…………….……............……………………………………………………… 

5. ……………………….……………………..…………..…...…………….……............……………………………………………………… 

 

3. A telepen folytatni kívánt ipari tevékenységek  

 

                     TEÁOR kódszám                               Tevékenység megnevezése                            

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

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

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

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

5.  …………..………………………………………...………………………….………………………………………………………………………. 

4. Az ipari tevékenységgel összefüggésben a telepen használnak 

 

4.1 
Külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástar-

tó berendezést 
 igen  nem 

4.2 
Külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető 

vagy veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt 
 igen  nem 

4.3 Ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket  igen  nem 

4.4 
Legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV vagy nagyobb 

feszültségű villamos berendezést, rendszert 
 igen  nem 

4.5 
Nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy 

cseppfolyósított, illetve sűrítettgáz üzemanyagtöltő-berendezés 
 igen  nem 

 

5. Műemléki védelem alatt áll         igen  nem 

 

6. Üzemeltetés (nyitva tartás) időtartama, műszakonként, naponta  

 
 

Hétfő  

Kedd  

Szerda  

Csütörtök  

Péntek  

Szombat  

Vasárnap  
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7. Környezetvédelmi tervfejezet 

A kérelem mellékleteként kell csatolni.  

Tartalmára iránymutatást a kérelem nyomtatvány melléklete tartalmaz.  

 

A talajvédelmi-, vízvédelmi-, levegőtisztaság-védelmi-, zaj és rezgésvédelmi-, hulladék kezelési-, 

illetve a különleges építményfajtára vonatkozó technológiai és egyéb vonatkozó terv részeinek és 

fejezeteinek elkészítéséhez a Magyar Mérnöki Kamara által nyilvántartott környezetvédelmi szak-

értői engedély szükséges. 

 

 

 

8. Mellékletek 

 Cégbejegyzés vagy vállalkozói igazolvány másolata, aláírási címpéldány, képviselet esetében 

magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás. 

 Nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére vonatkozó 

okirat (bérleti szerződés). 

 Haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzá-

járulását igazoló okirat a telepen folytatott tevékenységhez. 

 A hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisnak a 4. pontban felsoroltakkal kiegészített 

példánya. 

 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi engedély, vagy tudomásulvétel, illetve fenn-

maradási egyben használati engedély. (a Rendelet 2. § (2) bekezdésében foglaltak esetében) 

 A telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló okirat.      

 A szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak megfizetését igazoló okiratok. 

 

 

 

Kelt….………..…..……, ….…..év…………….hó……..nap                                  

 

 

 

 

          …………………………………. 

   Cégszerű aláírás 
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Tájékoztató 
a telepengedélyezési eljáráshoz 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

- 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése 

alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepenge-

délyezés rendjéről és a bejelentés szabályiról (a továbbiakban: Rendelet), 

- a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999 (X.13.) 

BM rendelet, 

- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. 

évi LXXVI. törvény, 

- a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén 

fizetendő bírásgról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szó-

ló 186/2009 (IX.10.) korm.rendelet,  

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL tör-

vény. 

 

Illetékesség: Ságvár, Som, Nyim települések közigazgatási területén végzett tevékenységek. 

Fizetendő igazgatási szolgáltatási díj:  5.000,- Ft. 

Fizetés módja:                                                 postai csekken, amely átvehető az ügyintézőnél. 

Eljárási határidő:  30 nap, amely indokolt esetben egy alkalommal 

30 nappal meghosszabbítható. 

A kérelem benyújtható postai úton, ügyfélfogadási időben személyesen, illetve meghatalmazott 

útján. 

Szakhatósági eljárásért fizetendő díjak, a fizetés módja: 

A tevékenységtől függetlenül minden telepengedélyezési eljárásban kijelölt szakhatóságok: 

 

Somogy Megyei Kormányhivatal  

Siófoki Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete     19.400,-Ft 

Banki átutalással az alábbi számlaszámra: 10039007-00301129-00000000, vagy 

csekk a szakhatóságnál kérhető az alábbi címen: 8600 Siófok, Koch R. u. 11. 

 

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 23.000,-Ft 

Banki átutalással az alábbi számlaszámra: 10024003-01711837-00000000, vagy 

a Hatóság az igazgatási szolgáltatási díjak megfizetéséhez - kérésre - készpénzátutalási csekket 

bocsájt rendelkezésre. A csekkek igénylése történhet 72/567-110 illetve a 72/567-114 telefon-

számon. 

 

Tevékenységtől függően kijelölt szakhatóságok: 

 

Somogy Megyei Katsztrófavédelmi Igazgatóság 

Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség      13.000,-Ft 

A rendelet 5. melléklet I. pontjában meghatározott tevékenységek esetében. 
I. Szakhatósági állásfoglaláshoz kötött tevékenységek:1. egyéb gumitermék gyártása, 2. festék, bevonóanyag gyártása, 3. 

fűrészárugyártás, 4. gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása, 5. gumiabroncs, gumitömlő gyártása, kivéve gumiabroncs 

újrafutózása, felújítása, 6. háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása, 7. közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek 

gyártása, 8. kőolaj-feldolgozás, 9. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása, 10. mezőgazdasági vegyi termék 

gyártása, raktározása, tárolása, 11. motorkerékpár gyártása, 12. műanyag csomagolóeszköz gyártása, 13. műanyag építő-

anyag gyártása, 14. műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása, 15. műtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, 

tárolása, 16. papírgyártás, 17. ragasztószergyártás, 18. szőnyeggyártás, 19. tapétagyártás, 20. tisztítószer gyártása, 21. 

szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása, 22. vegyi szál gyártása. 
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Somogy Megyei Kormányhivatal 

Növény- és talajvédelmi Igazgatóság       26.000,-Ft 

Növényvédőszerekkel folytatott ipari tevékenység esetén. 

 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

Pécsi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága     11.000,-Ft 

Ha a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben külön jogszabály alapján hatósági felügyelet 

alá tartozó nyomástartó berendezést, éghető vagy veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt, 

ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket, legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 

0,4 kV vagy nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert, nem közforgalmú üzemanyag-

töltő állomáson cseppfolyós- vagy cseppfolyósított-, illetve sűrítettgáz-üzemanyag-töltő berende-

zést használnak. 

 

Somogy Megyei Kormányhivatal 

Siófoki Járási Hivatal 

Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 

Ha az engedélyezés tárgyául szolgáló ingatlan műemléki védelem alatt áll. 

A kérelemhez mellékelni kell a befizetést igazoló dokumentumokat. 

A telepengedélyezési eljárás kérelemre indul. A jogszabály meghatározza a telepengedély-köteles 

és a bejelentéshez kötött ipari tevékenységeket. Bejelentéshez kötött tevékenység esetén az adott 

tevékenység a szándék bejelentését követően végezhető, telepengedély-köteles tevékenység csak 

jogerős telepengedély birtokában. 

A Rendelet alapján: 

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

tevékenység kivételével - csak a külön jogszabály szerinti telken, építményben vagy épít-

ményen 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 hónap-

nál nem régebbi jogerős használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve 

fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik. 

 

(3) A (2) bekezdésben nem említett esetekben az ipari tevékenységet csak jogerős te-

lepengedély birtokában lehet folytatni. 

 

Engedélyezési eljárás 

 

Eljárás megindításáról szóló értesítés megküldése az ismert ügyfelek részére 8 napon belül. 

Ha a kérelem hiányosan került benyújtásra, az ügyintéző a pótolandó dokumentum megjelölésé-

vel, határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet 8 napon belül. 

A telep és a telekhatár szomszédos ingatlanok tulajdoni lapját hivatalból beszerzi a hatóság. 

 

Az építésügyi hatóság állásfoglalásának megkérése arra vonatkozóan, hogy a helyi építési szabály-

zat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg ezek hiányában az épített kör-

nyezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. §-ának (2) bekezdése sze-

rint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. 
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Az ügyintéző helyszíni szemlét tűz ki, amelyről értesíti az alábbi szakhatóságokat: 

 Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetét,  

 Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget, 

 jogszabályban meghatározott esetekben a tűzvédelmi szakhatóságként eljáró Somogy Me-

gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Kirendeltségét, 

 jogszabályban meghatározott esetekben a Baranya Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és 

Műszaki Biztonsági Hatóságát,  

 jogszabályban meghatározott esetben a Somogy Megyei Kormányhivatal Növény-és Talaj-

védelmi Igazgatósága 

 ha az engedélyezés tárgyául szolgáló ingatlan műemléki védelem alatt áll Siófoki Járási Hi-

vatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalát, 

A helyszíni szemléről a szakhatóságok mellett értesítést kap: 

 a kérelmező és 

 a telep és a teleppel közvetlenül szomszédos (közös telekhatárú) ingatlanok tulajdonosai, 

ingatlan nyilvántartás szerinti használói. 

  

A helyszíni szemléről szóló értesítés legalább a kitűzött időpont előtt 15 nappal kerül kiküldésre. 

  

A szakhatóságok megállapításaikat jegyzőkönyvbe mondhatják. Hiánypótlás esetén - határidő ki-

tűzése mellett – mind a kérelmezőt, mind az engedélyt kiadó hatóságot értesítik. 

  

A jegyző a telepengedély megadásával egyidejűleg a telepet nyilvántartásba veszi és az interneten 

közzéteszi. 

  

Az engedélyt vagy a kérelem elutasításáról szóló határozatot a jegyző közli: 

 a kérelmezővel, 

 a telep és a közvetlenül szomszédos - a teleppel közös határvonalú, telekhatárú - ingatla-

nokkal rendelkezni jogosultakkal, 

 az eljárásban közreműködött szakhatóságokkal, 

 a Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Felügyelőséggel, 

 Siófoki Rendőrkapitánysággal. 

 

 

JOGUTÓDLÁS/ÜZEMELTETŐVÁLTÁS 

  

Az ipari tevékenység végzőjének személyében történő változás, jogutódlás esetén - amennyiben a 

tevékenység nem változik - a változást, jogutódlást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogo-

sult, illetve a jogutód köteles bejelenteni. 

  

A kérelemhez mellékelni kell: 

 A telep használatának jogcímét igazoló dokumentumot (pl. bérleti szerződés, tulajdonosi 

hozzájárulás) 

 Közös tulajdon esetén a tulajdonostárs, haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot 

 Nyilatkozatot üzemeltető váltásról, jogutódlásról 

 Vállalkozói igazolványt vagy gazdasági társaságok esetében cégkivonatot/végzést  és alá-

írási címpéldányt 

 Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazást 

  

A jegyző az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi, valamint a korábban kiadott telepengedély 

bevonásával egyidejűleg, a módosított adatoknak megfelelő telepengedélyt ad ki. 
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EGYÉB 

  

A nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul írásban be kell je-

lenteni. 

  

A tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a megszűnést követően hala-

déktalanul bejelenteni és telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedélyt leadni. 

  

Tevékenységi kör módosítása esetén az engedélyezési eljárásnak van helye. 

  

A bejelentés elmulasztása bírsággal sújtható, ami az adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére 

előírt szolgáltatási díj húszszorosának megfelelő összeg, de legfeljebb 50.000 Ft, ismételt mulasz-

tás esetén legfeljebb 75.000 Ft. 

 

 

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

Telepengedély-köteles tevékenységek 

 

1. acélcsőgyártás 

2. acél tárolóeszköz gyártása 

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

4. bányászati, építőipari gép gyártása 

5. dohánytermék gyártása 

6. egyéb gumitermék gyártása 

7. előre kevert beton gyártása 

8. égetett agyag építőanyag gyártása 

9. festék, bevonóanyag gyártása 

10. fémalakítás, porkohászat 

11. fém épületelem gyártása 

12. fémfelület-kezelés 

13. fémmegmunkálás 

14. fémöntés alágazatba tartozó tevékenységek 

15. fémszerkezet gyártása 

16. fémtartály gyártása 

17. fűrészárugyártás 

18. gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása 

19. gőzkazán gyártása 

20. gumiabroncs, gumitömlő gyártása 

21. habarcsgyártás 

22. háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása 

23. hidegen hajlított acélidom gyártása 

24. hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása 

25. hidegen húzott acélhuzal gyártása 

26. hidegen húzott acélrúd gyártása 

27. hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása 

28. huzaltermék gyártása 

29. kohászati gép gyártása 

30. könnyűfém csomagolóeszköz gyártása 

31. kötőelem, csavar gyártása 

32. központi fűtési kazán, radiátor gyártása 

33. közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása 

34. kőolaj-feldolgozás 

35. máshová nem sorolt egyéb általános rendeltetésű gép gyártása 

36. máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása 
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37. máshová nem sorolt egyéb jármű gyártása 

38. máshová nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása 

39. máshová nem sorolt egyéb speciális gép gyártása 

40. máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása 

41. mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolás 

42. mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása 

43. mész-, gipszgyártás 

44. motorkerékpár gyártása 

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

46. műanyag csomagolóeszköz gyártása 

47. műanyag építőanyag gyártása 

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

49. műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása 

50. műtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása 

51. nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása 

52. nemesfémgyártás 

53. ólom, cink, ón gyártása 

54. papírgyártás 

55. papíripari gép gyártása 

56. ragasztószergyártás 

57. rézgyártás 

58. szálerősítésű cement gyártása 

59. száloptikai kábel gyártása 

60. szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása 

61. szőnyeggyártás 

62. tapétagyártás 

63. tisztítószer gyártása 

64. vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása 

65. vegyi szál gyártása 

66. villamos motor, áramfejlesztő gyártása 

67. nem veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása 

68. veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása 

 

 

 

A telepengedély iránti kérelem környezetvédelmi tervfejezetének 

tartalmi követelményei 

(a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ajánlása nyomán) 

 

 

Meglévő engedélyek: 

1. Az ingatlan tulajdonos, illetve a telepengedélyt kérelmező amennyiben rendelkezik vele, a kör-

nyezetvédelmi-, zajvédelmi-, levegővédelmi-, vízjogi-, szennyvíz kibocsátási és hulladékkezelé-

si engedélyei felsorolása, azok ügyiratszámainak megadása. 

 

Levegővédelem: 

2. A telephelyen végzett tevékenységek technológiai leírása, figyelembe véve a technológiák lég-

szennyező hatásait (fűtés, technológiai elszívás, alapanyag- és késztermék tárolás stb.), meg-

adva a technológiá(k)hoz kapcsolódó berendezés(ek) műszaki adatait, a fűtéshez kapcsolódó 

berendezések típusát, névleges bemenő hőteljesítményét, elhelyezését. 

 

3. Az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkai kapcsolatos 

tevékenységekről szóló 310/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) hatálya alá 
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tartozó hűtőberendezések névleges szabályozott anyag töltet tömegét (hűtőkörönként) és a 

szabályozott anyagok Lr. szerinti megnevezését. 

 

Vízvédelem: 

4. A telephely vízellátásának módja (közüzemi, saját kút, vízátvétel), vízigénye és a vízfelhaszná-

lás megoszlása (kommunális, ipari, hűtési, stb.). Saját vízbeszerzés esetén a vízjogi üzemelte-

tési engedély számát meg kell adni. 

 

5. A telephelyen keletkező kommunális és ipari szennyvizek jellege, azok kezelési módja (közcsa-

tornába vezetés, előkezelés, egyedi szennyvízkezelő létesítmény, gyűjtés). Közcsatornába ve-

zetés esetén a közcsatorna üzemeltetőjének befogadó nyilatkozata. Egyedi szennyvízkezelő lé-

tesítmény illetve előkezelő berendezés esetén a vízjogi üzemeltetési engedély vagy a szennyvíz 

kibocsátási engedély számát meg kell adni. Az ipari szennyvíz elszállítása esetén az átvevőhely 

üzemeltetőjének a befogadó nyilatkozata. 

 

6. A telephelyen a tiszta csapadékvíz elvezetés módja. A szennyes-övezeti csapadékvíz gyűjtése, 

kezelése és elvezetési módja. Szennyezett csapadékvíz keletkezése esetén a tisztítás és elveze-

tés vízjogi üzemeltetési engedély száma. 

 

7. A telephely területe amennyiben ivóvízbázis védőterületét érinti, akkor a vízbázisok védelméről 

szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti kategóriák alapján a te-

vékenység besorolása és a védelmi előírásoknak való megfelelés igazolása. 

 

8. A telephely területén a felszín alatti víz állapotának az érzékenységi besorolása, és annak iga-

zolása, hogy a területen a tevékenységből eredő szennyező anyag kibocsátás nem tiltott a fel-

szín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FavR.) 

által. 

 

9. A telephelyen használt szennyező anyagok azonosítása, az elhelyezés {tárolása, gyűjtése) kö-

rülményeinek, műszaki védelmének a bemutatása, valamint a FavR. 16. § szerinti adatszolgál-

tatás teljesítésének az igazolása. 

 

10. A szennyező anyagok földtani közegbe, felszín alatti vízbe történő közvetett vagy közvetlen 

módon történő bevezetése esetén a FavR. 4. számú melléklete szerinti tartalmú elövizsgálati 

dokumentáció, amennyiben annak benyújtására és elbírálására egyéb engedélyezési eljárásban 

(pl. tisztított szennyvíz kibocsátás) még nem került sor. 

 

11. Amennyiben feltételezhető, hogy a területen korábban folytatott tevékenység során a szennye-

zőanyagok használata, kibocsátása terhelte a földtani közeget, felszín alatti vizet, annak vizs-

gálati eredményekre alapozott bemutatása és értékelése. 

 

Hulladékgazdálkodás: 

12. A technológiához kapcsolódó, illetve a tevékenység végzése során keletkező hulladékfajták fel-

sorolása, gyűjtésük módja, illetve az évi 10 tonnát meghaladó hulladékfajták esetében meg kell 

adni a várható éves mennyiséget. 

 

13. Veszélyes hulladék keletkezése esetén a telephelyen a veszélyes hulladék gyűjtésére létesült-e 

munkahelyt vagy üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhely. 

 

Zaj- és rezgésvédelem: 

14. A zajvédelmi követelmények igazolásához a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes sza-

bályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 9. §-ában, illetve 2. számú mellékletében 

foglaltaknak megfelelően elkészített zajvédelmi munkarész szükséges. 
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15. A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének meghatározásával (ismertetni kell a ha-

tásterületen elhelyezkedő, zaj ellen védendő területek, épületek helyét, funkcióját, helyrajzi 

számát, címét, valamint csatolni kell az érintett területekre vonatkozóan a település érvényes 

szabályozási tervi kivonatát, valamint hatásterület térképi ábrázolását tartalmazó helyszínrajzot 

is). Amennyiben a hatásterületen védett épület, terület található, úgy a tevékenységet végző-

nek meg kell kérnie a Felügyelőségnél a zaj ki bocsátási határértéket.  

 

 

 

 

 


