Telepekkel és ipari tevékenységek bejelentésével és
engedélyezésével kapcsolatos eljárások
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 folytatásának
szabályait.
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 hónapnál nem régebbi
véglegessé vált használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási egyben
használatbavételi engedéllyel rendelkezik.
A 2. melléklet szerinti ipari tevékenységet csak jogerős vagy végleges telepengedély birtokában lehet
folytatni.
Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység
megkezdését megelőzően a 3. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon
köteles a telep fekvése szerint illetékes település jegyzőjénél – kizárólag elektronikus úton - írásban
bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet.
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló
kormányrendeletben meghatározott szakkérdésben az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt
benyújtott kérelmére a telepengedélyezési eljárás tekintetében szakhatóságként kijelölt hatóság hat
hónapig felhasználható előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.
A jegyző a telepet - telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedély megadásával
egyidejűleg, bejelentés-köteles tevékenység esetében a (2) bekezdésben meghatározott feltétel
fennállásának vizsgálatát követően haladéktalanul - a 6. melléklet szerint vezetett nyilvántartásba
veszi. A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi.
Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását, illetve a bejelentést követően a
nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást - az ipari tevékenység változtatását 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. A telep használatára jogosult

személyében történő változás esetén a (2) bekezdés szerinti eljárást kell alkalmazni, azzal, hogy a
változást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni. 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.
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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
2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégekről,
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról,
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
2009. évi LXXVI. törvény
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény

I. fokon döntést hozó szerv:
Újfehértó Város Jegyzője
Ügyintéző: Dr. Velkeszi Zsanett osztályvezető
Elérhetőség: 42/290-000/107. mellék
E-mail: hatosag@ujfeherto.hu

II. fokon döntést hozó szerv:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.)
Kizárás esetén Heves Megyei Kormányhivatal

A kérelem kötelező tartalma:
A bejelentést a Kormány rendelet szerinti adatokkal kell megtenni.
Kizárólag elektronikusan nyújtható be – e-papíron.
A nyomtatvány Újfehértó város honlapjáról letölthető.

Az eljárás illetéke:

Ipari tevékenység bejelentése:
3.000 Ft., mely eljárási költséget, a honlapon külön megjelölt - elektronikus ügyintézésre irányadó
tájékoztatóban közzétett – illetékszámlára kell átutalni.
Az átutalás rovatába az ügyfél nevét, lakcímét fel kell tüntetni. Az átutalási bizonylat másolatát a
gyorsabb ügyintézés érdekében a kérelemhez csatolja.

Telepengedély iránti kérelem: 5.000-Ft Igazgatási szolgáltatási díj Újfehértói Polgármesteri Hivatal
költségvetési számlájára megfizetve.
Szakhatósági állásfoglalások díjai.

Illetékességi terület:
Újfehértó Város közigazgatási területe
Ügyintézési határidő: 30 nap

Csatolandó mellékletek:
Bejelentés-köteles tevékenység esetén a bejelentéshez eredetben, vagy másolatban
eredeti bemutatása mellett csatolni kell:
-nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet
stb.)
vonatkozó
igazoló
okiratot
(a
tulajdoni
lap
kivételével);
-haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs
hozzájárulását igazoló okiratot.
Telepengedély-köteles tevékenység esetén a kérelemhez eredetben, vagy másolatban
eredeti bemutatása mellett csatolni kell:
- nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet
stb.) vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével);
- haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs
hozzájárulását igazoló okiratot;
- eljárási és szakhatósági igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló okiratot.

