
Ügymenetleírás bejelentés-köteles és telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásáról 
 
Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője 5430 Tiszaföldvár, Bajcsy Zs. út 2. 
 
Illetékességi terület: Tiszaföldvár város közigazgatási területe 
  
Vonatkozó jogszabály: 

• 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 

• a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
2009. évi LXXVI. törvény 

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

 
Fizetendő igazgatási szolgáltatási díj:             5.000,- Ft 
Módosítás díja:                                                5.000,- Ft. 
Fizetés módja:                                                 átutalással, csekken 
 
1. Bejelentés-köteles ipari tevékenység és a telepengedély kiadására irányuló kérelmet az ipari 
tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdését megelőzően az 57/2013. (II. 27.) Korm. 
rendelet 3. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon köteles a telep fekvése 
szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél írásban benyújtani. 
 
2. A telepengedély iránti kérelem elbírálása során, valamint a 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. §-ának (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. 
A jegyző amennyiben megállapítja, hogy az adott tevékenység a telepen nem végezhető, az ipari 
tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja. 
  
2.1 A jegyző a telepet – a telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedély megadásával 
egyidejűleg, bejelentés-köteles tevékenység esetében a feltételek fennállását követően 
haladéktalanul nyilvántartásba veszi és a nyilvántartást az interneten közzéteszi. 
 
Az ipari tevékenységről vezetett nyilvántartás nyilvános és megtekinthető a 
http://tiszafoldvar.hu/dokumentumok/#kerig oldalon. 
 
2.2. A tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytatható az  
       57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 1. mellékletben meghatározott ipari tevékenység,  
       az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység akkor 

- ha a telep külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen van,  
              valamint 

- nem ipari területen akkor, ha telepként szolgáló építmény vagy építményben az önálló 
rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetésre 6 hónapnál régebbi 
jogerős használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási egyben 
használatbavételi engedéllyel rendelkezik.  
Az előbb nem említett esetekben ipari tevékenységet csak jogerős vagy végleges 
telepengedély birtokában lehet folytatni. 

 
2.3.  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 hat hónapig felhasználható szakhatósági állásfoglalást ad ki. 
 
2.4. A telepengedély kiadása iránti eljárásban az ügyintézési határidő 30 nap. 
 

• A környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatósági eljárásért fizetendő 
igazgatási,szolgáltatási díj:             23.000,- Ft 

• Népegészségügyi feladatkörben történő szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díj:           19.400,-Ft   

 
2.5 A bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást – az ipari 
tevékenység változását ide nem értve – illetve a telep megszűnését haladéktalanul írásban köteles 
bejelenteni a tevékenység végzője. 
 
2.6. A kérelemhez csatolni szükséges a telep használatának jogcímére vonatkozó iratot – tulajdoni 
lap kivételével- bérleti szerződés, adásvételi szerződés. Telepengedély-köteles ipari tevékenység 
esetén környezetvédelmi tervfejezet. A kérelmezett tevékenységek szakmai leírása. 
 
Az ügyfelet megillető jogok és az ügyfelet terhelő kötelezettségek: 
- A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az egyszerűség jóhiszeműség 
követelményeinek megfelelően, részrehajlás nélkül, jogszabályban meghatározott határidőn belül, 
ésszerű időben jár el. (Ákr. 2. §) 
- Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. (Ákr. 5.§ (1) bekezdés) 
- Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 
végrehajtás indokolatlan késleltetésére. (Ákr. 6. § (2) bekezdés) 
- Az ügyfelet megilleti az eljárás során az anyanyelv használatának joga. (Ákr. 21. §) 
- A kiskorút, a cselekvőképtelen és a cselekvőkésességében részlegesen korlátozott nagykorút, 
valamint a fogyatékkal élő személyt a közigazgatási hatósági eljárásban fokozott védelem illeti 
meg, ezért a tárgyaláson történő meghallgatására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az 
eljárásban részt vevőmás személyek jelenlétében történő meghallgatása az érdekeit nem sérti; 
lehetőség szerint lakóhelyén kell meghallgatni;  akkor hívható fel nyilatkozattételre és akkor 
hallgatható meg tanúként, ha ezt állapota megengedi és személyes nyilatkozata vagy tanúvallomása 
más módon nem pótolható. (Ákr. 29. § (1) bekezdés) 
- Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás 
során keletkezett iratba. (Ákr. 33. § (1) bekezdés) 
- Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – költségtérítés 
ellenében - másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít. (Ákr. 33. § (4) bekezdés) 
- Az ügyfél a kérelmével a tárgyában hozott döntés véglegessé válásáig rendelkezhet. (Ákr. 35. § (3) 
bekezdés) 
- A hatóság az eljárást megszünteti, ha a kérelmező ügyfél a hatóság felhívására nem nyilatkozik, és 
ennek hiányában a kérelem nem bírálható el, és az eljárást hivatalból nem folytatja. (Ákr. 47. § (1) 
bekezdés b) pont) 
- Ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel. 
Ha a jogszabály nem zárja ki, az ügyfél nyilatkozatával pótolhatja a hiányzó bizonyítékot, ha annak 
beszerzése nem lehetséges. (Ákr. 63. §, 64. § (1) bekezdés) 
- Az ügyfél bizonyítási indítványt tehet és kérdést intézhet a meghallgatott személyhez. (Ákr. 74. § 
(3) bekezdés) 
- Azt, aki a kötelezettségét önhibájából megszegi, a hatóság az okozott többletköltségek 
megtérítésére kötelezi, illetve eljárási bírsággal sújthatja. (Ákr. 77. § (1) bekezdése) 
- Az eljárási bírság legkisebb összege esetenként tízezer forint, legmagasabb összege természetes 
személy esetén ötszázezer forint. (Ákr. 77. § (2) bekezdése) 
- A hivatalbóli eljárásban az ügyfél a hatóság erre irányuló felhívására köteles közölni az érdemi 



döntéshez szükséges adatokat. (Ákr. 105. § (1) bekezdés) 
 
 
Ügyintézéshez használt nyomtatvány, eljárást megindító irat benyújtásának módja, helye: 
 

1. Elektronikus űrlapkitöltő programmal kitöltött és elektronikusan beküldött módon. 

Igénybe vehető elektronikus programok elérése: 
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény alapján gazdálkodó szervezetek 2018. 01. 01. napjától kizárólag elektronikus úton 
intézhetik ügyeiket. 
 
Az elektronikus űrlapok elérhetősége: 

1. Az Önkormányzati Hivatali Portálon önkormányzat keresési lehetőséggel: https://ohp-
20.asp.lgov.hu/nyitolap 
 

2. Tiszaföldvár Önkormányzati Hivatali Portálján közvetlenül Tiszaföldvár Város 
Önkormányzatához: https://ohp-20.asp.lgov.hu/kivalaszt?tenantId=40b3026e-55f4-4816-
83d0-f551c1d15c74&sourceUrl= 

3. Amennyiben az ügye elintézéséhez a fenti Portál felületén nem talál elektronikus űrlapot, 
akkor az e-Papír szolgáltatás keretében nyújthatja be a kérelmét, beadványát.  
 
Az e-Papír szolgáltatás itt elérhető: https://epapir.gov.hu 
 
 

Figyelem!  
 
A bejelentés, kérelem elektronikus beküldéséhez Ügyfélkapu, vagy Cégkapu regisztráció szükséges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók 

 



 

 

 

Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal 

5431 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. 

Pf.: 56. Tel.: 56/470-017. Fax: 470-001. 

 

 
 

Az ipari tevékenység folytatásához szükséges bejelentés/  
engedély iránti kérelem 

 
I. Az ipari tevékenység végzőjének adatai  

1. Az ipari tevékenység végzőjének  

1.1 neve:……………………………………………………………………………………..  

1.2. székhelye:  ........................................................................................................................  

1.3. cégjegyzékszáma vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási száma:……………................  

………………………………………………………………………………………………. 

II. Telep adatai: 

     1. Telep 

     1.1 tulajdonosa………………………………………………………………………………. 

     1.2. címe: …………………………………………………………………………………… 

     1. 3. helyrajzi száma: ………………………………………………………………………. 

     1.4. használatának jogcíme: 

 1. 100%-os saját tulajdon                                                               2. Részben saját tulajdon 

 3. Haszonélvezeti jog gyakorlása                                                   4. Bérlet 

 5. Egyéb……………………………………………………………………………………… 

 

     2. A telepen folytatni kívánt ipari tevékenység (tevékenységek) 

Bejelentés-köteles tevékenységek 

57/2013. (II.27.) Korm.rendelet 1. melléklete szerinti tevékenységek 

� 1. alsóruházat gyártása � 60. huzaltermék gyártása 
� 2. acél tárolóeszköz gyártása � 61. illóolajgyártás 
� 3. ágybetét gyártása � 62. irodabútor gyártása 
� 4. áramelosztó, -szabályozó készülék 

gyártása 
� 63. irodagép gyártása (kivéve: 

számítógép és perifériái) 
� 5. bányászati, építőipari gép gyártása � 64. irodai papíráru gyártása 
� 6. bőr, szőrme kikészítése � 65. járművillamossági, - elektronikai 

készülékek gyártása 
� 7. bőrruházat gyártása � 66. játékgyártás 
� 8. csap, szelep gyártása � 67. kerámiacsempe, - lap gyártása 



� 9. csapágy, erőátviteli elem gyártása � 68. kerámia szigetelő gyártása 
� 10. csiszolótermék gyártása � 69. kerékpár, mozgássérült kocsi 

gyártása 
� 11. csomagolás- � 70. konfekcionált textiláru gyártása 

(kivéve: ruházat) 
� 12. egészségügyi kerámia gyártása � 71. konyhabútorgyártás 
� 13. egyéb beton-, gipsz-, cementtermék 

gyártása 
� 72. kőmegmunkálás 

� 14. egyéb bútor gyártása � 73. könnyűfém csomagolóeszköz 
gyártása 

� 15. egyéb elektronikus, villamos 
vezeték, kábel gyártása 

� 74. kötéláru gyártása 

� 16. egyéb fa-, parafatermék, fonottáru 
gyártása 

� 75. kötött, hurkolt harisnyafélék 
gyártása, kivéve a kézi kötésű, 
horgolású harisnyafélék gyártása 

� 17. egyéb kerámiatermék gyártása � 76. kötött, hurkolt kelme gyártása 
� 18. egyéb kötött, hurkolt ruházati 

termékek gyártása, kivéve a kézi 
kötésű, horgolású ruházati termékek 
gyártása 

� 77. lábbeli gyártás 

� 19. egyéb műanyagtermék gyártása � 78. lakat-, zárgyártás 
� 20. egyéb nem vas fém gyártása � 79. máshová nem sorolt egyéb 

általános rendeltetésű gép gyártása 
� 21. egyéb papír-, kartontermék gyártása � 80. máshová nem sorolt egyéb 

fémfeldolgozási termék gyártása 
� 22. egyéb ruházat, kiegészítők gyártása � 81. máshová nem sorolt egyéb jármű 

gyártása 
� 23. egyéb szárazföldi személyszállítás 

vagy közúti áruszállítás, költöztetés al 
ágazatba tartozó tevékenységek közül 
azon tevékenységek, amelyek esetében 
a tevékenységhez igénybe vett 
gépjárművet (gépjárműveket) külön 
jogszabály szerint telephelyen kell 
tárolni 

� 82. máshová nem sorolt egyéb nem 
fém ásványi termék gyártása 

� 24. egyéb textiláru gyártása m. n. s., 
kivéve a kézi szőttes-, neccelt áru- és 
csipkekészítés, kézi hímzés 

� 83. máshová nem sorolt egyéb speciális 
gép gyártása 

� 25. egyéb szivattyú, kompresszor 
gyártása 

� 84. mezőgazdasági, erdészeti gép 
gyártása 

� 26. elektronikus orvosi berendezés 
gyártása 

� 85. motorkerékpár gyártása 

� 27. előre kevert beton gyártása � 86. motor, turbina gyártása (kivéve: 
légi, közútijármű-motor) 

� 28. emelő-, anyagmozgató gép gyártása � 87. munkaruházat gyártása 
� 29. evőeszköz gyártása � 88. műanyag csomagolóeszköz 

gyártása 
� 30. élelmiszer-, dohányipari gép 

gyártása 
� 89. műanyag-, gumifeldolgozó gép 

gyártása 
� 31. építési betontermék gyártása � 90. műszaki kerámia gyártása 
� 32. építési gipsztermék gyártása � 91. műszaki textiláru gyártása 



� 33. épületasztalos-ipari termék gyártása � 92. nem háztartási hűtő, légállapot-
szabályozó gyártása 

� 34. falemezgyártás � 93. nem szőtt textília és termék 
gyártása (kivéve: ruházat) 

� 35. felsőruházat gyártása (kivéve: 
munkaruházat) 

� 94. nem villamos háztartási készülék 
gyártása 

� 36. fém épületelem gyártása � 95. nyomdai tevékenység al ágazatba 
tartozó tevékenységek 

� 37. fémmegmunkálás � 96. orvosi eszköz gyártása 
� 38. fémszerkezet gyártása � 97. papíripari gép gyártása 
� 39. fémtartály gyártása � 98. parkettagyártás 
� 40. fűrészáru-gyártás � 99. raktározás, tárolás (kivéve 

mezőgazdasági termények, 
mezőgazdasági vegyi termékek, 
műtrágya, nitrogénvegyület 
raktározása, tárolása) 

� 41. fűtőberendezés, kemence gyártása � 100. síküveg tovább feldolgozás 
� 42. gépi meghajtású hordozható kézi 

szerszámgép gyártása 
� 101. sportszergyártás, kivéve 

úszómedence gyártása 
� 43. gépjárműjavítás, - karbantartás � 102. száloptikai kábel gyártása 
� 44. gépjármű-karosszéria, pótkocsi 

gyártása 
� 103. számítógép, perifériás egység 

gyártása 
� 45. gőzkazán gyártása � 104. 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 

� 46. gumiabroncs újrafutózása, felújítása � 105. szerszámgyártás 
� 47. hangszergyártás � 106. szőnyeggyártás 
� 48. háztartási kerámia gyártása � 107. szőrmecikk gyártása 
� 49. háztartási villamos készülék 

gyártása 
� 108. tároló fatermék gyártása 

� 50. háztartási, egészségügyi 
papírtermék gyártása 

� 109. testápolási cikk gyártása 

� 51. hidegen hajlított acélidom gyártása � 110. textil-, ruházati, bőripari gép 
gyártása 

� 52. hidegen hengerelt keskeny 
acélszalag gyártása 

� 111. táskafélék, szíjazat gyártása 

� 53. hidegen húzott acélhuzal gyártása � 112. textilszálak fonása 
� 54. hidegen húzott acélrúd gyártása � 113. textilszövés 
� 55. hidraulikus, pneumatikus 

berendezés gyártása 
� 114. textil, szőrme mosása, tisztítása 

� 56. kohászati gép gyártása � 115. tűzálló termék gyártása 
� 57. kötőelem, csavar gyártása � 116. villamos motor, áramfejlesztő 

gyártása 
� 58. központi fűtési kazán, radiátor 

gyártása 
� 117. villamos világítóeszköz gyártása 

� 59. közúti jármű, járműmotor 
alkatrészeinek gyártása 

� 118. nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz szállítása 



Telepengedély-köteles tevékenységek 

57/2013. (II.27.) Korm.rendelet 2. melléklete szerinti tevékenységek 

� 1. acélcső gyártás � 17. műanyag lap, lemez, fólia, cső, 
profil gyártása 

� 2. alumínium gyártása, kivéve a timföld 
(alumínium-oxid) gyártása 

� 18. műtrágya, nitrogénvegyület 
gyártása, raktározása, tárolása 

� 3. dohánytermék gyártása � 19. nemesfémgyártás 
� 4. egyéb gumitermék gyártása � 20. papír csomagolóeszköz gyártása 
� 5. égetett agyag építőanyag gyártása � 21. papírgyártás 
� 6. festék, bevonóanyag gyártása � 22. ólom, cink, ón gyártása 
� 7. fémalakítás, porkohászat � 23. ragasztószergyártás 
� 8. fémfelület-kezelés � 24. rézgyártás 
� 9. fémöntés alágazatba tartozó 

tevékenységek 
� 25. szálerősítésű cement gyártása 

� 10. gumiabroncs, gumitömlő gyártása � 26. szintetikus kaucsuk alapanyag 
gyártása 

� 11. habarcsgyártás � 27. tapétagyártás 
� 12. kőolaj-feldolgozás � 28. tisztítószer gyártása 
� 13. máshová nem sorolt egyéb vegyi 

termék gyártása 
� 29. vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag 

gyártása 
� 14. mezőgazdasági vegyi termék 

gyártása, raktározása, tárolás 
� 30. vegyi szál gyártása 

� 15. mész-, gipszgyártás � 31. nem veszélyes hulladék 
hulladékgazdálkodási engedély köteles 
gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása 

� 16. műanyag építőanyag gyártása � 32. veszélyes hulladék 
hulladékgazdálkodási engedély köteles 
gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása 

 

3. Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben  
 

a) külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó 
berendezést:  

Igen / Nem 
használnak 

b) külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető vagy 
veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt: 

Igen / Nem 
használnak 

c) ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket Igen / Nem 
használnak 

d) legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV, vagy nagyobb 
feszültségű villamos berendezést, rendszert: 

Igen / Nem 
használnak 

e) nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy 
cseppfolyósított, illetve sűrített gázüzemanyagtöltő-berendezést: 

Igen / Nem 
használnak 

 
 
 
 
 
 
 



4. Telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével: 
 

 
5. Telepengedély-köteles ipari tevékenység esetén környezetvédelmi tervfejezet 
 
III. Keltezés, a bejelentő aláírása (bélyegzője) 
 
Kelt:…………………………………. 

 
P. H. 

 
………………………… 

Bejelentő aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Műszak Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 

1 műszak        

2 műszak        

3 műszak        

4 műszak        



Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal 
5430 Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2. 
Tel.: 56/6470-017, Fax.: 56/470-001 
E-mail: igazgatas.foldvar@externet.hu 

 

    
Bejelentés Bejelentés Bejelentés Bejelentés     

a a a a bejelentésbejelentésbejelentésbejelentés----köteles és köteles és köteles és köteles és telepengedélytelepengedélytelepengedélytelepengedély----köteles ipari tevékenység megszüntetésérőlköteles ipari tevékenység megszüntetésérőlköteles ipari tevékenység megszüntetésérőlköteles ipari tevékenység megszüntetéséről    
    

1. Az ipari tevékenységet végző  
 
neve:  .................................................................................................................................  
 
címe:  .................................................................................................................................  
 
székhelye:  .........................................................................................................................  
 

 
2. Nyilvántartási szám:  ............................................................................................................  
 
3. Bejelentem, hogy a ………………………………………………………… című telepen a 

bejelentés-köteles/telepengedély-köteles……………………………………………….....megnevezésű 

ipari tevékenységemet ……………………………….naptól meg kívánom szüntetni. 

 
 
 
 
Kelt: �������������.. 

 
P. H. 

 
���������� 

Ügyfél 
 

 
A bejelentés 1 példányát ������������������ napján átvettem. 
 
 
                                                                                                   
                                                                                                     ����������. 
                                                                                                                 Ügyintéző 
 


