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BEJELENTŐ LAP 

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖRNYEZETFEJLESZTÉSI ILLETÉK  

MEGHATÁROZÁSÁRA, INGATLAN KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGRE VALÓ 

FELHASZNÁLÁSÁNAK CÉLJÁBÓL 

 
Az Általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 58. szakasza (a SzK Hivatalos Közlönye 

16/18., és  18/30 száma) alapján kérelmezem környezetvédelmi és környezetfejlesztési illeték 

meghatározását, ingatlan kereskedelmi tevékenységre való felhasználásának céljából. 

I.  A KÖTELEZETT ADATAI 

1. Elnevezés/név(vállalat, üzlet, vállalkozó) 

 ___________________________________________________________________________________  

2. PIB(AASZ) Törzsszám (MB)(cég,üzlet esetében) . 

____________________________________________________________________________________  

3. Cím (székhely):  

Település ____________________________utca ________________________________házszám 

________ Emelet ______ lakás/üzlethelyiség ______ telefon. __________________ е-posta 

__________________________  

 

4. Az üzlettulajdonos/vállalkozó adatai  

Név és vezetéknév ____________________________________  

JMBG(SZSZ):____________________________________________  

Cím: település ________________________ utca. ________________________________ házszám 

________  

telefon__________________ е-posta ___________________  

5. Kontaktálható személy_______________________________________ telefon _________________ 

 

II . A KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGRE HASZNÁLT INGATLAN ADATAI  

1. Cím:  

Település _______________________ utca ________________________________________ házszám 

_______ emelet________ lakás/üzlethelyiség________ telefon __________________  

 

 

2. Az ingatlan használatának alapja  ____________________________________________, 

 (tulajdonjog, bérlés) 



Bizonylat/igazolás _____________________________________________ 

 (a szerződés/határozat száma)  

3. Az ingatlan tulajdonosának adatai 

Elnevezés/név és vezetéknév ________________________PIB(AASZ)/JMBG(SZSZ)_______________ 

a lakhely/székhely címe________________________________________________________________ 

 

4. Dátum, az ingatlan használatának megkezdése ___________________________________________ 

 

5. Dátum, az ingatlan használatának befejezése________________________________________ 

 

6. A kereskedelmi tevékenységre használt ingatlan területe _____________ m2 

 

A kérelemhez csatolom: 

SSZ Dokumentumok A dokumentum fajtája 

1  Az ingatlan használatának alapja/jogosultság (amennyiben az 

alapozottságot/jogosultságot nem a KFI adataival bizonyítjuk, 

hanem szerződéssel, határozattal és más dokumentummal). 

Eredeti példány/hitelesített 

fénymásolat 

 
Ismerem az Általános közigazgatási eljárásról szóló törvény, 103. szakasz 3. bekezdésében található 

szabályzatát (a SzK Hivatalos Közlönye, 2016/18. szám), amellyel elő van írva, hogy a megindításra 

kerülő eljárásban az ügyfél kérésére az illetékes szerv betekinthet a tényeket tartalmazó személyes 

adatokba amelyek a hivatalos nyilvántartás részei, ezen adatokat begyüjtheti és feldolgozhatja, azon 

esetek kivételével amikor az ügyfél kifejezetten kijelenti, hogy a szükséges adatokat egyedül szerzi be. 

Ha az ügyfél az előrelátott határidőig nem mutatja fel az illetékes szerv döntéséhez szükséges adatokat, 

az eljárás megindításához szükséges kérelem hiányosnak tekinthető. 

 

  TEGYEN X-ET A MEGFELELŐ 

MEZŐBE 

SSZ A dokumentumokból származó adatok Egyetértek vele, 

hogy az adatokat 

az illetékes szerv 

szerezze be 

Önállóan szerzem 

be az adatokat 

1. Ingatlanlap (amennyiben a jogosultságot a KFI 

adataival bizonyítjuk  
 

 

 

 
A benyújtás helye és dátuma ____________ 

____________________________________ 

  A KÉRELMEZŐ SZEMÉLY  

 

  _____________________________ 


