Ipari tevékenység bejelentése, engedélyezése
Az ipari tevékenység folytatásának szabályai
A jogszabályban meghatározott gazdasági termelő vagy szolgáltató, azaz ipari tevékenységek
folytatását – a tevékenység tartalmától függően – az arra irányuló szándék bejelentését
követően vagy jogerős telepengedély birtokában lehet megkezdeni. (Az ipari tevékenységek
tartalmára vonatkozóan a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási
rendszerében foglalt tartalmi meghatározások az irányadóak.)
A tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytathatóak az alábbi
ipari tevékenységek:

































alsóruházat gyártása,
ágybetét gyártása,
áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása,
bőr, szőrme kikészítése,
bőrruházat gyártása,
csap, szelep gyártása,
csapágy, erőátviteli elem gyártása,
csiszolótermék gyártása,
csomagolás,
egészségügyi kerámia gyártása,
egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása,
egyéb bútor gyártása,
egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása,
egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása,
egyéb kerámiatermék gyártása,
egyéb kötött, hurkolt ruházati termékek gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású
ruházati termékek gyártása,
egyéb műanyagtermék gyártása,
egyéb nem vas fém gyártása,
egyéb papír-, kartontermék gyártása,
egyéb ruházat, kiegészítők gyártása,
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,
egyéb textiláru gyártása m. n. s., kivéve a kéziszőttes-, necceltáru- és csipkekészítés,
kézi hímzés,
egyéb szivattyú, kompresszor gyártása,
elektronikus orvosi berendezés gyártása,
emelő-, anyagmozgató gép gyártása,
evőeszköz gyártása,
élelmiszer-, dohányipari gép gyártása,
építési betontermék gyártása,
építési gipsztermék gyártása,
épületasztalos-ipari termék gyártása,
falemezgyártás,

















































felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat),
fűtőberendezés, kemence gyártása,
gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása,
gépjárműjavítás, -karbantartás,
gumiabroncs újrafutózása, felújítása,
háztartási kerámia gyártása,
háztartási villamos készülék gyártása,
hangszergyártás,
illóolajgyártás,
irodabútor gyártása,
irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái),
irodai papíráru gyártása,
járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása,
játékgyártás,
kerámiacsempe, -lap gyártása,
kerámia szigetelő gyártása,
kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása,
konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat),
konyhabútorgyártás,
kőmegmunkálás,
kötéláru gyártása,
kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású harisnyafélék
gyártása,
kötött, hurkolt kelme gyártása,
lábbeligyártás,
lakat-, zárgyártás,
munkaruházat gyártása,
műszaki kerámia gyártása,
műszaki textiláru gyártása,
nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat),
nem villamos háztartási készülék gyártása,
nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek,
orvosi eszköz gyártása,
papír csomagolóeszköz gyártása,
parkettagyártás,
raktározás, tárolás (kivéve mezőgazdasági termények, mezőgazdasági vegyi termékek,
műtrágya, nitrogénvegyület raktározása, tárolása),
síküveg továbbfeldolgozás,
sportszergyártás, kivéve úszómedence gyártása,
számítógép, perifériás egység gyártása,
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,
szerszámgyártás,
szőrmecikk gyártása,
tároló fatermék gyártása,
testápolási cikk gyártása,
textil-, ruházati, bőripari gép gyártása,
táskafélék, szíjazat gyártása,
textilszálak fonása,







textilszövés,
textil, szőrme mosása, tisztítása,
tűzálló termék gyártása,
villamos világítóeszköz gyártása,
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása.

A telepengedélyhez kötött, alábbiakban meghatározott ipari tevékenységek megkezdéséhez is
elegendő az arra irányuló szándék bejelentése, amennyiben az ipari tevékenységet külön
jogszabályban ipari területként meghatározott területen folytatják, vagy nem ipari területen
folytatják, de 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 fentiekben meghatározott feltételek hiányában azonban az alábbi ipari tevékenységek
megkezdéséhez jogerős telepengedély szükséges:


































acélcsőgyártás,
acél tárolóeszköz gyártása,
alumínium gyártása, kivéve a timföld (alumínium- oxid) gyártása,
bányászati, építőipari gép gyártása,
dohánytermék gyártása,
egyéb gumitermék gyártása,
előre kevert beton gyártása,
égetett agyag építőanyag gyártása,
festék, bevonóanyag gyártása,
fémalakítás, porkohászat,
fém épületelem gyártása,
fémfelület-kezelés,
fémmegmunkálás,
fémöntés alágazatba tartozó tevékenységek,
fémszerkezet gyártása,
fémtartály gyártása,
fűrészárugyártás,
gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása,
gőzkazán gyártása,
gumiabroncs, gumitömlő gyártása,
habarcsgyártás,
háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása,
hidegen hajlított acélidom gyártása,
hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása,
hidegen húzott acélhuzal gyártása,
hidegen húzott acélrúd gyártása,
hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása,
huzaltermék gyártása,
kohászati gép gyártása,
könnyűfém csomagolóeszköz gyártása,
kötőelem, csavar gyártása,
központi fűtési kazán, radiátor gyártása,
közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása,





































kőolaj-feldolgozás,
máshová nem sorolt egyéb általános rendeltetésű gép gyártása,
máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása,
máshová nem sorolt egyéb jármű gyártása,
máshová nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása,
máshová nem sorolt egyéb speciális gép gyártása,
máshová nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása,
mezőgazdasági vegyi termék gyártása, raktározása, tárolás,
mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása,
mész-, gipszgyártás,
motorkerékpár gyártása,
motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű-motor),
műanyag csomagolóeszköz gyártása,
műanyag építőanyag gyártása,
műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása,
műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása,
műtrágya, nitrogénvegyület gyártása, raktározása, tárolása,
nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása,
nemesfémgyártás,
ólom, cink, ón gyártása,
papírgyártás,
papíripari gép gyártása,
ragasztószergyártás,
rézgyártás,
szálerősítésű cement gyártása,
száloptikai kábel gyártása,
szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása,
szőnyeggyártás,
tapétagyártás,
tisztítószer gyártása,
vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása,
vegyi szál gyártása,
villamos motor, áramfejlesztő gyártása,
nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása,
ártalmatlanítása,
veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása,
ártalmatlanítása.

A fentiekben meghatározott tevékenységek közé nem sorolható ipari tevékenységek
folytatását jogszabály külön engedélyhez kötheti (pl.: környezetvédelmi, egységes
környezethasználati engedély, működési engedélyköteles kereskedelmi tevékenységek,
fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenységek).
A bejelentéshez és telepengedélyhez kötött ipari tevékenység – a határon átnyúló szolgáltató
tevékenység kivételével – csak a külön jogszabály szerinti telken, építményben vagy
építményen belül önálló rendeltetési egységben (a továbbiakban együtt: telep) folytatható.
Az ipari tevékenység bejelentésére, engedélyezésére irányuló kérelmet – az ipari tevékenység
megkezdését megelőzően – a telep fekvése szerint illetékes települési jegyzőnél kell
előterjeszteni.

Az ipari tevékenység bejelentésével kapcsolatos eljárás
Az ipari tevékenység folytatásáról szóló bejelentésben kötelező megadni az alábbi adatokat:





az ipari tevékenység végzőjének neve, székhelye, cégjegyzékszáma (egyéni vállalkozó
esetében vállalkozói nyilvántartási száma),
a telep tulajdonosa, címe, helyrajzi száma, használatának jogcíme,
a telepen folytatni kívánt ipari tevékenység(ek),
használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben:

- külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést,
- külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes folyadék
tárolására szolgáló tartályt,
- ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket,
- legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV, vagy nagyobb feszültségű villamos
berendezést, rendszert,
- nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított, illetve
sűrítettgáz- üzemanyagtöltő-berendezést,


a telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének
megjelölésével.

A bejelentéshez az alábbi okiratokat szükséges csatolni:



nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére
vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével),
haszonélvezet esetében a haszonélvező, közös tulajdon esetében a tulajdonostárs
hozzájárulását igazoló okirat.

A bejelentést keltezéssel, valamint a bejelentő aláírásával, illetve bélyegzőjével is el kell látni.
A jegyző a bejelentés alapján 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 megállapítja, hogy az adott tevékenység a telepen nem
végezhető, az ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja.
Ha a bejelentés valamennyi fenti adatot és okiratot hiánytalanul tartalmazza és az adott
tevékenység a bejelentésben megjelölt telepen végezhető, a jegyző a bejelentés kézhezvételét
követő naptól számított 21 napon belül az ipari tevékenység folytatására vonatkozó,
jogszabályban meghatározott adatokat nyilvántartásba veszi. A jegyző által vezetett
nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

Az ipari tevékenység végzője a nyilvántartásban szereplő adatok változását haladéktalanul
köteles bejelenteni a jegyzőnek. A telepen folytatott ipari tevékenység változása esetén az új
tevékenység tekintetében – annak tartalmától függően – le kell folytatni a tevékenység
bejelentésére vagy a telepengedélyezésre irányuló eljárást.
A nyilvántartásba vételt követően a jegyző a bejelentés másolatát megküldi










a megyei kormányhivatal járási hivatalának járási népegészségügyi intézetének,
a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségnek,
tűzvédelmi hatóság ellenőrzéséhez kötött, jogszabályban meghatározott ipari
tevékenység folytatása esetén a katasztrófavédelmi kirendeltségnek,
a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságának,
az ipari tevékenységgel összefüggésben használt, a bejelentés kötelező adattartalma
körében felsorolt berendezések, készülékek alkalmazása esetén a megyei
kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságának,
ha a telep műemléki védelem alatt áll, a járási hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatalának,
a megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségének, valamint
az illetékes rendőrkapitányságnak.

A bejelentést kézhezvételét követő naptól számított 30 napon belül – a hatáskörébe tartozó
kérdésekben – a járási népegészségügyi intézet, a környezetvédelmi és természetvédelmi
felügyelőség, a növény- és talajvédelmi igazgatóság, a járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatal, valamint a katasztrófavédelmi kirendeltség a telepen ellenőrzést folytat le, amelynek
eredményéről az ellenőrzést követő 8 napon belül tájékoztatja a jegyzőt.
Az ipari tevékenység bejelentésének illetéke 3000 forint, amelyet a bejelentést tartalmazó
iraton illetékbélyeggel kell megfizetni. A nyilvántartott adatokban bekövetkezett változás
bejelentése illetékmentes.
A telepengedély kiadására irányuló eljárás
A telepengedély kiadása iránti kérelemben kötelező megadni az alábbi adatokat:





az ipari tevékenység végzőjének neve, székhelye, cégjegyzékszáma (egyéni vállalkozó
esetében vállalkozói nyilvántartási száma),
a telep tulajdonosa, címe, helyrajzi száma, használatának jogcíme,
a telepen folytatni kívánt ipari tevékenység(ek),
használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben:

- külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést,
- külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy veszélyes folyadék
tárolására szolgáló tartályt,
- ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket,
- legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV, vagy nagyobb feszültségű villamos
berendezést, rendszert,

- nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy cseppfolyósított, illetve
sűrítettgáz- üzemanyagtöltő-berendezést,


a telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének
megjelölésével.

A kérelemhez az alábbi okiratokat szükséges csatolni:





a hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisnak az ipari tevékenységgel
összefüggésben használt, fentiekben felsorolt berendezések, készülékek
megjelölésével kiegészített példánya,
nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére
vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével),
haszonélvezet esetében a haszonélvező, közös tulajdon esetében a tulajdonostárs
hozzájárulását igazoló okirat.

A telepengedély iránti kérelmet keltezéssel, valamint a kérelmező aláírásával, illetve
bélyegzőjével is el kell látni.
A jegyző 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 jegyző köteles a telepen helyszíni szemlét tartani, amelynek időpontjáról értesítenie kell a
teleppel közvetlenül szomszédos, a teleppel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan
tulajdonosát, illetve az ingatlannal rendelkezni jogosultat, akiket a telepengedélyezési
eljárásban megilletnek az ügyfél jogai. A helyszíni szemle megállapításairól jegyzőkönyv
készül, amelybe a helyszíni szemlén részt vevő szakhatóságok szakhatósági állásfoglalását is
bele lehet foglalni.
A telepengedély iránti kérelem előterjesztését követően a jegyző szakhatósági állásfoglalás
kibocsátása érdekében megkeresi az alábbi szakhatóságokat:








a megyei kormányhivatal járási hivatalának járási népegészségügyi intézetét,
a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőséget,
tűzvédelmi hatóság ellenőrzéséhez kötött, jogszabályban meghatározott ipari
tevékenység folytatása esetén a katasztrófavédelmi kirendeltséget,
a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát,
az ipari tevékenységgel összefüggésben használt, a bejelentés kötelező adattartalma
körében felsorolt berendezések, készülékek alkalmazása esetén a megyei
kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságát,
ha a telep műemléki védelem alatt áll, a járási hivatal járási építésügyi és
örökségvédelmi hivatalát.

A mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt
benyújtott kérelmére hat hónapig felhasználható előzetes szakhatósági állásfoglalást adhat ki.

A jegyző a kérelem alapján a telepengedélyt a kérelem előterjesztését követő naptól számított
21 napon belül adja ki, azonban az ügyintézési határidőbe nem számítanak be a jogszabályban
meghatározott időtartamok – például a kérelem hiányainak pótlásáig terjedő idő –, így ezekkel
az ügyintézés időtartama meghosszabbodhat.
A telepengedély megadásával egyidejűleg a jegyző a telepet nyilvántartásba veszi. A jegyző
által vezetett nyilvántartás nyilvános, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.
Az ipari tevékenység végzője a nyilvántartásban szereplő adatok változását haladéktalanul
köteles bejelenteni a jegyzőnek. A telepen folytatott ipari tevékenység változása esetén az új
tevékenység tekintetében – annak tartalmától függően – le kell folytatni a tevékenység
bejelentésére vagy a telepengedélyezésre irányuló eljárást.
A jegyző a telepengedély tárgyában hozott határozatot haladéktalanul megküldi



a megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelőségének, valamint
az illetékes rendőrkapitányságnak.

A telepengedély kiadása iránti eljárás igazgatási szolgáltatási díja 5 000 forint, amely az eljáró
hatóság pénztárába történő készpénzbefizetéssel vagy a költségvetési számlájára történő
átutalási megbízással teljesíthető. A díj befizetését, illetve átutalási megbízással való
teljesítését az erről szóló bizonylat másolati példányával kell az eljárás megindításakor
igazolni.
A kérelmező köteles megfizetni továbbá – az ipari tevékenység tartalmától függően – a
hatáskörrel rendelkező szakhatóságok eljárásának lefolytatására külön jogszabályokban
meghatározott igazgatási szolgáltatási díjakat.
Az ipari tevékenység bejelentése és a telepengedély kiadása iránti eljárásban hozott
döntéssel szemben igénybe vehető jogorvoslat
A jegyző döntése ellen a bejelentő, kérelmező – a döntés kézhezvételét követő 15 napon belül
– fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a sérelmezett döntést meghozó jegyzőnél kell
előterjeszteni, aki a fellebbezésben foglaltak alapján döntését kijavíthatja, kiegészítheti,
módosíthatja, visszavonhatja, illetve – jogszabályban meghatározott esetekben – a
fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja. Amennyiben ezek egyikére sem kerül sor, a
jegyző a fellebbezést – az ügy összes iratával és a fellebbezésről kialakított álláspontját
tartalmazó nyilatkozattal – megküldi a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalnak.
A Kormányhivatal a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja,
ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. Ha a fellebbezés érinti valamely eljárt
szakhatóság által kiadott állásfoglalást, a Kormányhivatal beszerzi a másodfokú eljárásra
jogszabályban kijelölt szakhatóság állásfoglalását. A fellebbezés alapján a Kormányhivatal a
jegyző döntését helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, illetve – a döntés
megsemmisítése mellett – a jegyzőt új eljárás lefolytatására utasíthatja.

A jegyzőnek a telep nyilvántartásba vétele ügyében meghozott határozata elleni fellebbezés
illetéke 5000 forint, amennyiben a sérelmezett döntésről való rendelkezés végzésben történt,
3000 forint, amelyet illetékbélyeggel a fellebbezésen kell megfizetni.
A telepengedély kiadására irányuló eljárásban hozott döntéssel szembeni fellebbezés
igazgatási szolgáltatási díja 6 000 forint, amelyet a Békés Megyei Kormányhivatal Magyar
Államkincstárnál vezetett 10026005-00299578-00000000 számú számlájára történő átutalás
vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetés útján kell megfizetni.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által meghozott másodfokú döntés ellen
közigazgatási úton további jogorvoslatnak nincs helye, annak – amennyiben a döntés
jogszabályt sért – bírósági felülvizsgálatát lehet kérni. A keresetlevelet a jegyzőnél kell
előterjeszteni a másodfokú döntés kézhezvételét követő 30 napon belül. A Győri
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a határozat elleni felülvizsgálati kérelmet peres eljárás
keretében bírálja el, amelynek során a felek bármelyikének kérelmére tárgyalást tart, abban az
esetben, ha a felülvizsgálati kérelem a Kormányhivatal által hozott végzésre vonatkozik, a
Bíróság nemperes eljárásban hoz döntést.
A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30 000 forint, a végzés
felülvizsgálata érdekében indított nemperes eljárások illetékének mértéke 10 000 forint,
melyet illetékbélyeggel a felülvizsgálati kérelmen kell megfizetni.
Kapcsolódó jogszabályok






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 telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999.
(X. 13.) BM rendelet
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

