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3731 

 

 

 

Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról 

 

(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 alapján) 

 

 

I. Az ipari tevékenység végzőjének adatai 
 

1. Az ipari tevékenység végzőjének  

 Neve: ____________________________________________________________ 

 Székhelye:  _______________________________ helység 

____________________________________ út/utca/tér ________________ szám 

 Cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma: _________________________ 

 A bejelentés/engedélyezés lebonyolításával megbízott munkatárs, képviselő: 

 

 

Neve: ……………………………………………………………………….. 

Címe: ………………………………………………………………………. 

Telefonszáma: ………………………………………………………………  

Faxszáma: ………………………………………………………………….. 

E-mail: ……………………………………………………………………… 
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II. A telep adatai 
 

  Új (tervezett)      Meglévő módosítása  Meglévő, működő regisztrációja 

 

1. A telep 

Címe:  _______________________________ helység 

____________________________________ út/utca/tér ________________ szám 

 

 Helyrajzi száma: __________________________________________________ 

 Használatának jogcíme: 

 

 Tulajdonos   Társtulajdonos   Bérlő   Haszonélvező 

 

 Tulajdonos(ok) neve, címe:  

 ____________________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________________ 

 

2. A telepen folytatni kívánt ipari tevékenységek: 

 

 

A rendelet szerinti megnevezés 

 

Részletezés/Szakmakód 

 

TEÁOR 

szám 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

3. Az ipari tevékenységgel összefüggésben a telepen használnak-e 

 

3.1 Külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó 

nyomástartó berendezést 
 Igen  

 Nem 

3.2 Külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető 

vagy veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt 
 Igen 

 Nem 

3.3. Ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket  Igen 

 Nem 
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3.4 Legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV, vagy 

nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert 
 Igen 

 Nem 

3.5 Nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy 

cseppfolyósított, illetve sűrített gáz-üzemanyagtöltő-berendezést 
 Igen 

 Nem 

 

 

4. A telep üzemeltetésének időtartalma, műszakonként a napi munkavégzés 

idejének megjelölésével: 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. A tevékenységhez használ építmény vonatkozásában 6 hónapnál nem régebben 

fennmaradási/használatbavételi engedély került-e kiadásra: 

 Igen, határozat száma: _______________________ Kelte: ____________ 

 Nem 

 

6. A telephely közegészségügyi megfelelősége 

o Működése során veszélyes anyagot, vagy készítményt (kémiai biztonságról szóló 

mód. 2000. évi XXV. tv. 29. § (1) bekezdése szerint) felhasznál-e:   

 Igen     Nem 

o Amennyiben igen, a veszélyes anyag bejelentés tudomásul vétele döntés száma, 

kelte: __________________________________________________________ 

 

o Munkahelyek jellege: 

 Műhely     Iroda      Raktár Egyéb, éspedig: ___________________ 

o Szociális helyiségek megléte: 

 Öltöző       Mosdó  WC      Étkező-melegedő helyiség 

o Ivóvíz ellátás: 

 Közműves ivóvíz   Saját ivóvíz 

o Szennyvíz gyűjtése, elhelyezés, tisztítás 

 Közmű  Szikkasztó  Ülepítő  Fedett tároló  Saját szennyvíztisztító 

o A tevékenység során keletkező kommunális hulladék kezelése: 

_______________________________________________________________ 
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7. A telephely tűzvédelmi megfelelősége 

 

o A tevékenység rövid ismertetése: ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

o A tevékenységet mekkora alapterületen végzik: ___________________________ 

(ebből építmények szintenkénti összesített területe: ________________________ 

__________________________________ , tevékenység végzésére használt 

szabadtéri terület nagysága ___________________________________________) 

o Foglalkoztatott dolgozók száma: ________________________________ 

o A tűzvédelmi feladatok végzésével megbízott cég, munkatárs neve, elérhetősége: 

_________________________________________________________________ 

o Tűzvédelmi szabályzattal rendelkeznek-e:  Igen  Nem 

o A tevékenység során használnak-e fel tűz- és robbanásveszélyes anyagokat: 

   Igen    Nem 

 

 

8. Csatolt iratok 

o Nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használati jogcímére 

(bérlet, stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével) 

o Haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a 

tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat 

o Cégbejegyzés/cégkivonat másolata 

o Aláírási címpéldány másolata 

o Meghatalmazás  

o Vállalkozói igazolvány/igazolás másolata 

o Az 5000 forint. igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének bizonylata. 

 

 

Kelt: ……………………………, ……….. év ………………….. hó ………. nap 

 

 

 

         

        ____________________________ 

             Cégszerű aláírás 
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1. melléklet az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez   

 Bejelentés-köteles tevékenységek   

1. alsóruházat gyártása  

2. ágybetét gyártása  

3. áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása  

4. bőr, szőrme kikészítése  

5. bőrruházat gyártása  

6. csap, szelep gyártása  

7. csapágy, erőátviteli elem gyártása  

8. csiszolótermék gyártása  

9. csomagolás  

10. egészségügyi kerámia gyártása  

11. egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása  

12. egyéb bútor gyártása  

13. egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása  

14. egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása  

15. egyéb kerámiatermék gyártása  

16. egyéb kötött, hurkolt ruházati termékek gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású 

ruházati termékek gyártása  

17. egyéb műanyagtermék gyártása  

18. egyéb nem vas fém gyártása  

19. egyéb papír-, kartontermék gyártása  

20. egyéb ruházat, kiegészítők gyártása  

21. egyéb szárazföldi személyszállítás vagy közúti áruszállítás, költöztetés alágazatba 

tartozó tevékenységek közül azon tevékenységek, amelyek esetében a tevékenységhez 

igénybe vett gépjárművet (gépjárműveket) külön jogszabály szerint telephelyen kell tárolni  

22. egyéb textiláru gyártása m. n. s., kivéve a kéziszőttes-, necceltáru- és csipkekészítés, 

kézi hímzés  

23. egyéb szivattyú, kompresszor gyártása  

24. elektronikus orvosi berendezés gyártása  

25. emelő-, anyagmozgató gép gyártása  

26. evőeszköz gyártása  

27. élelmiszer-, dohányipari gép gyártása  

28. építési betontermék gyártása  

29. építési gipsztermék gyártása  

30. épületasztalos-ipari termék gyártása  

31. falemezgyártás  

32. felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)  

33. fűtőberendezés, kemence gyártása  

34. gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása  

35. gépjárműjavítás, -karbantartás  

36. gumiabroncs újrafutózása, felújítása  

37. háztartási kerámia gyártása  

38. háztartási villamos készülék gyártása  

39. hangszergyártás  

40. illóolajgyártás  

41. irodabútor gyártása  

42. irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)  

43. irodai papíráru gyártása  
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44. járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása  

45. játékgyártás  

46. kerámiacsempe, -lap gyártása  

47. kerámia szigetelő gyártása  

48. kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása  

49. konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)  

50. konyhabútorgyártás  

51. kőmegmunkálás  

52. kötéláru gyártása  

53. kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású harisnyafélék 

gyártása  

54. kötött, hurkolt kelme gyártása  

55. lábbeligyártás  

56. lakat-, zárgyártás  

57. munkaruházat gyártása  

58. műszaki kerámia gyártása  

59. műszaki textiláru gyártása  

60. nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)  

61. nem villamos háztartási készülék gyártása  

62. nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek  

63. orvosi eszköz gyártása  

64. papír csomagolóeszköz gyártása  

65. parkettagyártás  

66. raktározás, tárolás (kivéve mezőgazdasági termények, mezőgazdasági vegyi termékek, 

műtrágya, nitrogénvegyület raktározása, tárolása)  

67. síküveg továbbfeldolgozás  

68. sportszergyártás, kivéve úszómedence gyártása  

69. számítógép, perifériás egység gyártása  

70. szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatások közül a parkoló, parkolóhely, garázs 

üzemeltetése, kivéve a közút kezelője által üzemeltetett, közút területén vagy a közút területén 

kívüli közterületen létesített, illetőleg kijelölt várakozóhely  

71. szerszámgyártás  

72. szőrmecikk gyártása  

73. tároló fatermék gyártása  

74. testápolási cikk gyártása  

75. textil-, ruházati, bőripari gép gyártása  

76. táskafélék, szíjazat gyártása  

77. textilszálak fonása  

78. textilszövés  

79. textil, szőrme mosása, tisztítása  

80. tűzálló termék gyártása  

81. villamos világítóeszköz gyártása  



Tudnivalók az ipari tevékenységet végzők részére az 57/2013. (II. 27.) Korm. Rendelet alapján 

 

10. § (1) 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. 

(2) 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. 

(3) 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. 

(4) 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. 

(5) A jegyző az (1)-(3) bekezdésben meghatározott adatváltozásról, valamint a tevékenység (4) 

bekezdés szerinti megszüntetéséről haladéktalanul értesíti a 9. § (1) bekezdésében megjelölt, valamint 

telepengedély-köteles tevékenység esetében az engedélyezésben részt vett hatóságokat, bejelentés-

köteles tevékenység esetében pedig a bejelentőt és a 4. §-ban megjelölt hatóságokat. 

(6) A telepen folytatott ipari tevékenység változása esetén - ideértve, ha a tevékenységet folytató a 

telepen korábban folytatott ipari tevékenysége mellett vagy annak egyidejű megszüntetésével másik 

engedély- vagy bejelentés-köteles ipari tevékenységet kíván folytatni - az új tevékenység tekintetében 

a 3-9. § szerinti eljárást kell megfelelően lefolytatni, azzal, hogy a korábbi tevékenység megszüntetése 

esetén a (4) bekezdést is megfelelően alkalmazni kell. 

11. § (1) A 2. §-ban és a 10. § (1) bekezdésében foglalt feltételek fennállását a jegyző ellenőrzi. 

(2) Abban az esetben, ha az ipari tevékenység folytatója 

a) tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy 

b) 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. 

(3) 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. 

(4) A jegyző a telepengedély visszavonásáról, illetve a tevékenység megtiltásáról szóló határozatát 

közli az ipari tevékenység folytatójával és a 4. §-ban, valamint a 9. § (1) bekezdésében megjelölt 

hatóságokkal. 

(5) A (3) bekezdés a) pontja a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 

szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó bejelentés-köteles ipari tevékenység 

tekintetében nem alkalmazható. 

12. § A telepek engedélyezésével, bejelentésével és a nyilvántartásban feltüntetett adatok 

módosításával kapcsolatos eljárásokért a kérelmező, illetve a bejelentő igazgatási szolgáltatási díjat 

köteles fizetni. 

A telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról35/1999. (X. 13.) BM rendelet 

1. §1 (1)  bekezdése értelmében, az eljárás igazgatási szolgáltatási díja az első fokú eljárásban 5000 

forint. 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/1-99900035.BM#sup1

