
 

Bejelentés- és engedélyköteles telepek 

Ügy leírása 

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.) Korm. rendelet tartalmazza a bejelentés és telepengedély alapján gyakorolható ipari 

tevékenységek folytatásának szabályait. 

A bejelentés-köteles tevékenység esetén - amennyiben a bejelentés megfelel a jogszabályban 

meghatározott követelményeknek- a tevékenység végzéséről igazolás kiadása és a tevékenység 

nyilvántartásba vétele történik. A tevékenység a bejelentés-köteles tevékenység esetén az igazolás 

kiadását követően a folytatható, a telepengedély-köteles tevékenység esetén a tevékenység az 

engedélyezési eljárás lefolytatását követően, a jogerős telepengedély birtokában kezdhető meg. 

A rendelet hatálya nem terjed ki 

 

• a Magyar Honvédség szervezetei által folytatott ipari tevékenységekre,  

• a külön jogszabály szerint környezetvédelmi engedélyköteles, illetve egységes 

környezethasználati engedélyköteles tevékenységekre,  

• a működési engedélyköteles kereskedelmi tevékenységekre 

• a fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenységekre. 

A rendelet alkalmazásában bejelentés-köteles tevékenységek:  

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 jogerős 

használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási egyben használatbavételi 

engedéllyel rendelkezik. 

Engedélyköteles ipari tevékenységek: 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység 

Az 1. és 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenységek tartalmára vonatkozóan a gazdasági 

tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerében foglalt tartalmi meghatározások az 

irányadóak. 

Igénylő, kötelezett: a telepengedély-, vagy bejelentés-köteles tevékenységet folytatni kívánó személy, 

egyéni vállalkozó vagy gazdálkodó szervezet  

Az ügyintézés kezdeményezhető: kérelemre, bejelentésre, hatósági kezdeményezésre  

 

Ügyintézési határidő: bejelentés-köteles tevékenység: 15 nap  

                                   telepengedély-köteles tevékenység 21 nap  

Eljárások illetéke, díja: 

 Telepengedély: 5 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj  

 Bejelentés- köteles tevékenység: díjmentes 

Szükséges iratok:  



Bejelentés-köteles tevékenység esetén: 

 nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére 

vonatkozó igazoló okirat (bérleti szerződés, stb.; tulajdoni lap nem szükséges); 

 haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs 

hozzájárulását igazoló okirat, megbízási szerződés. 

Telepengedély-köteles tevékenység esetén: 

 a telep helyszínrajza; 

 nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímét igazoló 

okiratot (bérleti szerződés, stb.; tulajdoni lap nem szükséges); 

 haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs 

hozzájárulását igazoló okiratot; 

 környezetvédelmi tervfejezet; 

 szakhatóságok részére az igazgatási szolgáltatási díjak befizetését igazoló bizonylatok 

másolatai. 

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 

telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól 

 35/1999. (X. 13.) BM rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás 

díjáról, bejelentés- köteles tevékenység esetén az 1990. évi XCIII. évi törvény az illetékekről, 

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 
 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 

általános szabályairól  

 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek 

tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás 

felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről 

Letölthető nyomtatványok: 

>>>> Bejelentés ipari tevékenység folytatására 

>>>> Bejelentés a telep adataiban történt változásról 

>>>> Bejelentés ipari tevékenység megszüntetéséről  

>>>>Kérelem telepengedély kiadására 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300057.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900035.BM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99000093.TV
http://egerszalok.hu/hivatal/images/dokumentumok/Dokumentumtar/Kozerdeku_adatok/tevekenysegre/Bejelentés%20%20ipari%20%20tevékenység%20%20folytatásáról.docx
http://egerszalok.hu/hivatal/images/dokumentumok/Dokumentumtar/Kozerdeku_adatok/tevekenysegre/Bejelentés%20a%20telep%20adataiban%20történt%20változásról.docx
http://egerszalok.hu/hivatal/images/dokumentumok/Dokumentumtar/Kozerdeku_adatok/tevekenysegre/Bejelentés%20ipari%20tevékenység%20megszüntetéséről.doc
http://egerszalok.hu/hivatal/images/dokumentumok/Dokumentumtar/Kozerdeku_adatok/tevekenysegre/Kérelem%20telepengedély%20kiadására.docx

