
Bejelentés és telepengedély köteles ipari tevékenységek ügyei 

Ügyleírás 

A bejelentés vagy telepengedély köteles ipari tevékenységek körét 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 1. és 2. sz. mellékletei tartalmazzák. 

1. Bejelentéshez kötött ipari tevékenység folytatásának szándéka esetén 

alkalmazandó eljárásrend 

Határidők 

A bejelentés-köteles ipari tevékenység a tevékenység megkezdésére irányuló szándék 

bejelentését követően folytatható, a nyilvántartásba vételt követően az adatokban bekövetkezett 

változást haladéktalanul, írásban be kell jelenteni a jegyzőnek. 

Ügyintézési határidő: 8 nap 

Benyújtandó dokumentumok:  

Az ipari tevékenység folytatásának bejelentése űrlap, illetve adatváltozás esetén ezen űrlap 

megfelelő adattartamának kitöltése. 

A telep használatára jogosult személyében történő változás esetén az ipari tevékenység 

folytatásának bejelentése űrlap megfelelő adattartamának kitöltése. 

Az E-önkormányzat Portál felületéről az Ipar-kereskedelem ügycsoportban az alábbi 

nyomtatvány érhető el az online kitöltés és beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap 

formátumban. 

iForm Nyomtatvány megnevezése Ágazat Ügytípus 

Ipari tevékenység folytatásának bejelentése Ipar-kereskedelem Telepengedély 

Az E-önkormányzat Portál innen érhető el. 

Fizetési kötelezettség: 

Fizetendő igazgatási szolgáltatási díj: 5.000.-Ft 

 

Illetékesség 

Földes közigazgatási területe 

 

Ügyintézés: 

Földesi Polgármesteri Hivatal műszaki- és igazgatási Iroda 

4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5. földszint 7. számú iroda 

Ügyintéző:  Szilágyiné Fülöp Erika önkormányzati referens 

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap


 

Ügyfélfogadás:  

Hétfő: 8:00-12:00, 13:00-16:30,  

Kedd, Szerda: 8-12:00,  

Csütörtök: nincs 

Péntek: 8:00-10:00 

Te.: 0654 531-000, e-mail.: hivatal@foldes.hu, szilagyine.fulop.erika@foldes.hu 

 

Szükséges okiratok: 

Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében a kormányrendelet 3. mellékletben 

meghatározott adattartalmú formanyomtatványon, elektronikus úton kell a telep fekvése szerint 

illetékes jegyzőhöz benyújtani. 

Egyéb fontos tudnivalók: 

Bejelentés-köteles tevékenység esetében a jegyző haladéktalanul köteles meggyőződni arról, 

hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak 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. 

Amennyiben a bejelentés köteles ipari tevékenység az építésügyi szabályok szerint végezhető, 

a jegyző a telepet haladéktalanul nyilvántartásba veszi és az interneten közzéteszi. 

Amennyiben a jegyző viszont azt állapítja meg, hogy az építésügyi szabályok szerint a 

kérelmezett tevékenység a telepen nem végezhető, az ipari tevékenység végzését megtiltja és a 

telepet bezáratja. 

Adatváltozás esetén: 

A jegyző az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi. A telep használatára jogosult személyében 

történő változás esetén a változást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles 

bejelenteni. A telepen folytatott ipari tevékenység változása esetén az új tevékenység 

tekintetében az eljáró hatóság engedélyezési eljárást folytat le. 

Alkalmazott 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 

- 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

- 35/1999. (X. 13.) BM. Rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási 

szolgáltatás díjáról 

- 2017. évi CXXV. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról 

- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények---  

mailto:hivatal@foldes.hu
mailto:szilagyine.fulop.erika@foldes.hu
https://www.njt.hu/jogszabaly/2013-57-20-22
https://www.njt.hu/jogszabaly/2013-57-20-22
https://www.njt.hu/jogszabaly/2013-57-20-22
https://www.njt.hu/jogszabaly/2017-531-20-22
https://www.njt.hu/jogszabaly/2017-531-20-22
https://www.njt.hu/jogszabaly/1999-35-20-0A
https://www.njt.hu/jogszabaly/1999-35-20-0A
https://www.njt.hu/jogszabaly/2017-125-00-00
https://www.njt.hu/jogszabaly/1997-78-00-00


 

2. Telepengedély köteles ipari tevékenységek folytatásának szándéka esetén 

alkalmazandó eljárásrend 

Ügyleírás 

Ipari tevékenységekre vonatkozó kormányrendelet alapján bizonyos tevékenységek csak 

véglegessé vált telepengedély birtokában kezdhetők meg, illetve folytathatók. 

Az ipari tevékenység végzője jogosult a telepengedélyezési eljárásra irányuló kérelmet 

benyújtani. 

Határidők 

Telepengedély kiadása iránti eljárásban 30 nap. 

Az ipari tevékenység végzője az engedély kiadását követően a nyilvántartásban szereplő 

adatokban bekövetkezett változást - az ipari tevékenység változtatását ide nem értve - 

haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek. 

Benyújtandó dokumentumok:  

Az ipari tevékenység folytatásához szükséges engedély iránti kérelem űrlap, illetve 

adatváltozás esetén ezen kérelem űrlap megfelelő adattartamának kitöltése. 

A telep használatára jogosult személyében történő változás esetén az ipari tevékenység 

folytatásának bejelentése űrlap megfelelő adattartamának kitöltése. 

Az E-önkormányzat Portál felületéről az Ipar-kereskedelem ügycsoportban az alábbi 

nyomtatvány érhető el az online kitöltés és beküldés lehetőségét biztosító iForm űrlap 

formátumban. 

iForm Nyomtatvány megnevezése Ágazat Ügytípus 

Az ipari tevékenység folytatásához szükséges 

engedély iránti kérelem 
Ipar-kereskedelem Telepengedély 

 

Az E-önkormányzat Portál innen érhető el. 

Fizetési kötelezettség 

Fizetendő igazgatási szolgáltatási díj: 5.000.-Ft 

 

Illetékesség 

Földes közigazgatási területe 

 

 

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap


Ügyintézés: 

Földesi Polgármesteri Hivatal műszaki- és igazgatási iroda 

4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5. földszint 7. számú iroda 

Ügyintéző: Szilágyiné Fülöp Erika önkormányzati referens  

 

Ügyfélfogadás:  

Hétfő: 8:00-12:00, 13:00-16:30,  

Kedd, Szerda: 8-12:00,  

Csütörtök: nincs 

Péntek: 8:00-10:00 

Te.: 0654 531-000, e-mail.: hivatal@foldes.hu, szilagyine.fulop.erika@foldes.hu 

Egyéb fontos tudnivalók 

Az ipari tevékenységről vezetett nyilvántartás nyilvános, jegyző az általa vezetett nyilvántartást 

az interneten közzéteszi. 

A telepengedély-köteles tevékenység csak véglegessé vált telepengedély birtokában 

folytatható. 

Engedélyezési eljárás menete: 

A jegyző a telepengedély iránti kérelem elbírálása során köteles meggyőződni arról, hogy a 

helyi építési szabályzat, illetve annak 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 telepengedélyezési eljárásban ügyfélnek minősül a teleppel közvetlenül szomszédos, a 

teleppel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosa, társasház esetében a közös 

képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetében az elnök. 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott szakkérdésben az ügyfélnek az 

eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a telepengedélyezési eljárás tekintetében 

szakhatóságként kijelölt hatóság 6 hónapig felhasználható, előzetes szakhatósági állásfoglalást 

ad ki. 

Az előzetes szakhatósági állásfoglalás hiányában az eljárás során a jegyző beszerzi a fenti 

kormányrendelet 1. mellékletében megjelölt szakhatóságok állásfoglalását. 

A szakhatósági állásfoglalás alapján, amennyiben a kérelmezett telepengedély köteles 

tevékenység végezhető a telepen, a jegyző a telepengedély megadásával egyidejűleg a telepet 

nyilvántartásba veszi és az interneten közzéteszi. 

Amennyiben a telepen végezni kívánt telepengedély köteles tevékenység - a szakhatósági 

állásfoglalás alapján - nem végezhető, a jegyző a kérelem elutasításáról rendelkezik. 

 

mailto:hivatal@foldes.hu
mailto:szilagyine.fulop.erika@foldes.hu


Alkalmazott 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 szabályiról 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján 

eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

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

díjáról 

2017. évi CXXV. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról 

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

 

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók, hirdetmények 

-- 
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