
TELEPENGEDÉLYEZÉSI ÉS BEJELENTÉS 

KÖTELEZETT IPARI TEVÉKENYSÉGI 

ÜGYEK 

Ügyleírás 

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 (a továbbiakban: R) tartalmazza a bejelentés és telepengedély alapján 

gyakorolható ipari tevékenységek bejelentésére, engedélyezésére vonatkozó szabályokat. 

Bejelentésre vonatkozó szabályok: 

Bejelentés alapján gyakorolhatók 

    • a R 1. számú mellékletben meghatározott ipari tevékenységek,  

    • a R 2. számú mellékletben meghatározott ipari tevékenységek akkor, 

    • ha külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen végzik a tevékenységet,  

    • nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményen önálló rendeltetési egység 

a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetéssel 6 hónapnál nem régebbi véglegessé vált használatbavételi 

vagy végleges fennmaradási engedéllyel rendelkezik. 

A bejelentés-köteles tevékenységek a tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően 

folytathatók. 

Sződliget közigazgatási területén a bejelentéshez kötött ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység 

megkezdését a R által előírt adattartalmú formanyomtatványon köteles Sződliget Nagyközség  

Önkormányzat Jegyzőjének bejelenteni. 

A jegyző haladéktalanul köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, 

meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a bejelentésben feltüntetett telepen az adott 

tevékenység végezhető-e.  

Amennyiben megállapítja, hogy az adott tevékenység a telepen nem végezhető, az ipari tevékenység végzését 

megtiltja és a telepet bezáratja. 

Amennyiben a telepen a bejelentés-köteles tevékenység végezhető a jegyző a telepet nyilvántartásba veszi.  

Telepengedélyezésre vonatkozó szabályok: 



A R 2. számú mellékletében található tevékenységek – kivéve amelyek bejelentés alapján végezhetők - csak 

jogerős telepengedély birtokában kezdhetők meg, illetve folytathatók. 

Sződliget közigazgatási területén a telepengedély köteles tevékenység gyakorlója a R által előírt adattartalmú 

formanyomtatványon köteles Sződliget Nagyközség Önkormányzat Jegyzőjéhez telepengedély iránti 

kérelmet benyújtani. 

A jegyző a telepengedély iránti kérelem beérkezését követően köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési 

szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben 

feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. 

A jegyző a telepengedélyezési eljárást során szakhatóságok bevonásával folytatja le. 

A jegyző a telepengedélyt akkor adja ki, ha megállapítja, hogy az adott tevékenység a telepen végezhető, 

illetve a szakhatósági hozzájárulások, alapján megállapítja, hogy a telep megfelel a vonatkozó jogszabályi 

előírásoknak. 

A jegyző a telepet a telepengedély megadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi. 

Nyilvántartási adatokban, tevékenység végzőjének személyében (jogosult személyében történő változás), 

tevékenységi körben bekövetkezett változások: 

Nyilvántartási adatokban bekövetkezett változásra vonatkozó szabályok: 

Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását, illetve a bejelentést követően a nyilvántartásban 

szereplő adatokban bekövetkezett változást – az ipari tevékenység változását ide nem értve – haladéktalanul, 

írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek. 

A jegyző az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi. Telepengedély-köteles tevékenység esetében a jegyző 

a nyilvántartásba való bejegyzést követően, a korábban kiadott telepengedély bevonásával egyidejűleg a 

módosított adatoknak megfelelő telepengedélyt ad ki. 

Jogosult személyében történő változásra vonatkozó szabályok: 

Az ipari tevékenység végzőjének személyében történő változás esetén a jegyző a nyilvántartási adatokban 

bekövetkezett változásra vonatkozó eljárást folytatja le. 

A változást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni. 

Tevékenységi körben bekövetkezett változásra vonatkozó szabályok: 

Tevékenység megszűnése: 



Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a jegyzőnek a megszűnést 

követően haladéktalanul bejelenteni és - telepengedély-köteles tevékenység esetében - a telepengedélyt 

leadni. A telepet a jegyző törli a nyilvántartásból. 

Telepen folytatott tevékenységi kör bővítés: 

A telepen folytatott ipari tevékenység változása esetén a bejelentésre, telepengedélyezésre vonatkozó eljárást 

kell lefolytatni. 

A tevékenység végzésére vonatkozó szabályok megsértésének jogkövetkezményei: 

Abban az esetben, ha az ipari tevékenység folytatója tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak 

nem tesz eleget, vagy telepe a hatályos jogszabályi, valamint az engedély alapját képező feltételeknek nem 

felel meg és felszólítás ellenére sem teszi meg a szükséges intézkedéseket a jegyző hivatalból vagy a 

vonatkozó jogszabályi előírások megtartásának ellenőrzésére egyébként jogosult más hatóság 

kezdeményezésére, az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra, a tevékenység 

telephelyen történő gyakorlását felfüggesztheti, valamint a napi üzemeltetési, nyitvatartási időtartam 

meghatározásával vagy más módon korlátozhatja, vagy a telepet ideiglenesen bezárathatja. 

Termelő tevékenység esetén: 

Amennyiben a tevékenység folytatója 

a) telepengedély-köteles tevékenységet folytat telepengedély nélkül vagy bejelentés-köteles tevékenységet 

folytat bejelentés nélkül, vagy 

b) a tevékenység gyakorlását felfüggesztő, korlátozó, illetve a telep ideiglenes bezárását elrendelő 

határozatban meghatározott időtartam alatt sem tesz eleget a határozatban foglaltaknak, 

a jegyző az ipari tevékenység folytatását megtiltja, illetve a telepengedélyt visszavonja, és a tevékenységet, 

illetve a telepet törli a nyilvántartásból. 

Szolgáltatási törvény hatálya alá tartozó tevékenységek esetén: 

Ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentés-

köteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a 

bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki, és 

a) ha a szolgáltató egyébként megfelel az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való 

jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, hivatalból nyilvántartásba veszi, vagy az adatváltozást a 

nyilvántartásba bejegyzi; vagy 



b) ha a szolgáltató nem felel meg az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való 

jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és 

folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig határozatban megtiltja az adott szolgáltatási tevékenység 

folytatását. 

Illetékesség 

Telephely fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője. 

Szükséges okiratok 

    • kérelem esetén az eljárási és szakhatósági igazgatási szolgáltatási díjak befizetését; 

    • jogosult személyében történő változás esetén 

    • a korábbi jogosult nevét, székhelyét; 

    • a változást (pl.: a korábbi jogosult telepen folytatott tevékenységének megszüntetéséről szóló 

nyilatkozatával) 

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje 

: Sződligeti Közös Önkormányzati Hivatal 2133 Sződliget, Szent István u. 34 – 36. 

Ügyfélfogadás: 

Telefon: (27) 590-095 

Hétfő: 8.00-12.00; 13.00 – 17.30 

szerda: 8.00 – 12.00; 13.00 – 16.30 

 péntek: 8.00-12.00 

A telepengedély iránti kérelmet, és bejelentést be lehet nyújtani postai úton, vagy személyesen a Sződligeti 

Közös Önkormányzati Hivatal 2133 Sződliget, Szent István u. 34 – 36. 

A kérelem valamennyi pontjának kitöltése kötelező ellenkező esetben hiánypótlás felszólításra kerül sor. 

A hiányosan benyújtott bejelentés meg nem tettnek minősül. 

Ügyintézés határideje és díja 

Bejelentési eljárás esetén: 

Ügyintézési határidő:haladéktalan 

Eljárási költsége: 



A bejelentés díj- és illetékmentes. 

Telepengedélyezési eljárás esetén: 

Ügyintézési határidő:30 nap 

Eljárási költségei: 

Engedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj: 

A telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X. 13.) BM rendelet 

1.§ (1) bekezdése alapján a telepengedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja az elsőfokú eljárásban  

A befizetést igazoló dokumentumot mellékelni kell a kérelemhez. 

Az alkalmazott jogszabályok 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 

szabályairól, 

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, 

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről, 

2007/2. KSH tájékoztató a gazdasági tevékenységek új osztályozási rendszerérõl. 

Egyéb fontos tudnivalók 

Felhívom a figyelmét, hogy: 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6.§ (6) 

bekezdése szerint: „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.“  


