
  

        
      

 
 

 

                         

 
 

 
 
 

 
 

 Aki a jogszabályban foglalt ipari tevékenységek valamelyikét akarja folytatni, annak e 
szándékát - a tevékenység jellegétől függően - vagy be kell jelentenie a jegyzőnek, vagy 
engedélyt kell kérnie.  
A jegyző a kérelem benyújtását követően megvizsgálja, hogy a kérelemben megjelölt 
telephelyen a helyi építési szabályzat, szabályozási tervben meghatározott övezeti besorolás 
szerint a kérelmezett ipari tevékenység folytatható-e. 
 

A tevékenység a bejelentést követően folytatható  
o 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: Korm. rendelet) 1. mellékletében meghatározott ipari tevékenységek 
esetén, valamint    

o a Korm. rendelet 2. számú bekezdésében meghatározott ipari tevékenységek esetén,  
         amennyiben a tevékenységet a külön jogszabályban ipari területként 

meghatározott területen folytatják, valamint 
          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.  

 

A Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott ipari tevékenység a jegyző telepengedélyt 
megadó határozat jogerőre emelkedését követően folytatható.  
  
A jegyző a telepengedélyezési eljárás során köteles helyszíni szemlét tartani, melynek 
időpontjáról értesíti az engedélyezési eljárásban részvevő szakhatóságokat, valamint a 
telephellyel közvetlenül szomszédos ingatlannal rendelkezni jogosultakat.  
A jegyző telepengedélyezési eljárás során határozatot hoz, egyúttal a telephelyet 
nyilvántartásba veszi, és az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi. 

 

 
 

 
 

 A telep fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzője 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 

 Minden esetben csatolandó: 
o a jogszabályban foglaltaknak megfelelő tartalmú kérelem, illetve bejelentés 

nyomtatvány (Korm. rendelet 3-4. melléklet); 
o cégkivonat, cégbírósági végzés/vállalkozói igazolvány; 
o aláírási címpéldány; 
o a telephely használatának jogcímét igazoló okirat (bérleti szerződés, stb.), 

haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a 
tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okiratot; 

 
Telepengedély-köteles tevékenységnél csatolandó a környezetvédelmi környezetvédelmi 
tervfejezetet (Korm. rendelet 4. § a)-b) pont).  
 
Esetlegesen csatolandó:  
 

o meghatalmazás, meghatalmazott képviselő igénybe vétele esetén.  
 
 

 
 

 Dr. Görög István jegyző 

Ügyfélfogadási idő:            hétfő    8.00-12.00, 12.30-16.00, 

                                               szerda  8.00-12.00, 12.30-16.00, 

                                               péntek 8.00-12.00 

Elérhetőség: 9721 Gencsapáti, Hunyadi út 229. 

Tel.: (94) 510-225   

E-mail: gencsapati@savaria.hu 

 
 

 
 

 Bejelentés-köteles tevékenység esetén 3.000,- Ft eljárási illeték, illetékbélyegben leróva. 
Telepengedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja: 5.000,- Ft, mely a Polgármesteri 
Hivatal pénztárába történő készpénzbefizetéssel vagy a költségvetési számlájára történő 
átutalási megbízással teljesíthető. 
Az ügyfelet telepengedélyezési eljárás során az eljárásban résztvevő szakhatóságok 
közreműködéséért igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség terheli.  

 
 

 
 

 Bejelentés-köteles ipari tevékenységek esetén a bejelentés megérkezésétől számított: 8 nap 
(az igazolás kiadására) és 15 nap (a szolgáltató nyilvántartásba vételére)  
Telepengedély-köteles tevékenység esetén: 21 nap A fenti határidőbe nem számítanak bele 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: Ket.) 33. § (3) bekezdésében meghatározott időtartamok, de a 
szakhatósági ügyintézés határideje az ügyintézés határidejébe beszámít.  
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 o 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,  

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

o A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 
szóló 2009. évi LXXVI. törvény,  

o A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény 

 
 

 
 

 Ipari tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások megszegésének jogkövetkezményei:  
 

Abban az esetben, ha az ipari tevékenység folytatója:  
o a tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget;  
o telepe a hatályos jogszabályi, valamint az engedély alapját képező feltételeknek nem 

felel meg és felszólítás ellenére sem teszi meg a szükséges intézkedéseket, hivatalból, 
vagy az ellenőrzés lefolytatására jogosult más hatóság kezdeményezésére, az észlelt 
hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra a tevékenység telephelyen 
történő gyakorlása felfüggeszthető, valamint  

o a napi üzemeltetési, nyitvatartási időtartam meghatározásával, vagy más módon 
korlátozható, avagy a telep ideiglenesen bezáratható.  

 

Határozatban meg kell tiltani az ipari tevékenység folytatását, illetve a telepengedélyt vissza 
kell vonni, és a tevékenységet, illetve a telepet törölni kell a nyilvántartásból, amennyiben a 
tevékenység folytatója  
o telepengedély-köteles tevékenységet folytat telepengedély nélkül, vagy bejelentés-

köteles tevékenységet folytat bejelentés nélkül;  
o 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, ill. a 
telepengedélyt visszavonja, és a tevékenységet, ill. a telepet törli a nyilvántartásból. 

 


