
 
                                        
 
 
 
 

Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 
 8654 Ságvár, Fő u. 16. 

 84/580-022     E-mail: hivatal@sagvar.hu     Fax: 84/380-256 

 

 

Bejelentés Ipari tevékenység megkezdéséről 
(az 57/2013 (II.27.) korm.rendelet 12. §-a alapján a telep bejelentésével kapcsolatos eljárásért a bejelentő 

igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni, amelynek összege 5.000,-Ft) 

 
A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és 

egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabá-

lyairól szóló 57/2013.(II.27.) Korm. rendelet alapján. 

 

1. Az ipari tevékenység végzőjének adatai 

1.1. Jogállása: 1.Jogi személy (Kft. Rt. Kht. stb.)  2. Jogi személyiséggel nem rendelkező gazda-

sági társaság (Bt. Kkt. stb.)  3. Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelephelye  

4. Egyéni vállalkozó  

1.2. Rövid neve: …………………………………………………….……Telefon: …………………………………………………………. 

1.3. Neve: ……………………………………………………………………....……………………………………………………………...…… 

1.4. Székhelyének címe:  

……………………….………...……..helység…..…………...………..……………….…..…..….…………………………….házszám 

1.5. Adószáma:…………………………………………………………………………….. 

1.6. Cégjegyzékszáma:…………………………………………………………………. 

1.7. Vállalkozó nyilvántartási száma:   ………………………………………… 

2. A telep adatai 

 

2.1. Elnevezése: ……………………………………….……….………………..………………………………….…………..……………… 

 

2.2. Címe:….……....……………….…..helység….…………………...……....…………………………………...………házszám 

 

2.3. Helyrajzi száma: …………………………… 

 

2.4. Használatának jogcíme: 1. Tulajdonos  2. Társtulajdonos  3. Bérlő  4. Haszonélvező  

  5. Egyéb…………… 

 

2.5. Az ingatlan tulajdonosa, illetve társtulajdonosai, vagy társasház közös képviselője, amennyi-

ben van az ingatlan haszonélvezője/i. 

 

              Név                      Irányítószám                   Helység                         Utca, házszám 

 

1. ……………………….……………………..…………..…...…………….……............……………………………………………………… 

2. ……………………….……………………..…………..…...…………….……............……………………………………………………… 

Közterület 
neve 

Közterület 
jellege 

Közterület 
neve 

Közterület 
jellege 
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3. ……………………….……………………..…………..…...…………….……............……………………………………………………… 

 

4. ……………………….……………………..…………..…...…………….……............……………………………………………………… 

5. ……………………….……………………..…………..…...…………….……............……………………………………………………… 

3. A telepen folytatni kívánt ipari tevékenységek  

 

                     TEÁOR kódszám                               Tevékenység megnevezése                            

1.  …………..………………………………………...………………………….………………………………………………………………………. 

2.  …………..………………………………………...………………………….………………………………………………………………………. 

3.  …………..………………………………………...………………………….………………………………………………………………………. 

4.  …………..………………………………………...………………………….………………………………………………………………………. 

5.  …………..………………………………………...………………………….………………………………………………………………………. 

4. Az ipari tevékenységgel összefüggésben a telepen használnak 

 
 

4.1 
Külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástar-

tó berendezést 
 igen  nem 

4.2 
Külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó éghető 

vagy veszélyes folyadék tárolására szolgáló tartályt 
 igen  nem 

4.3 Ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket  igen  nem 

4.4 
Legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV vagy nagyobb 

feszültségű villamos berendezést, rendszert 
 igen  nem 

4.5 
Nem közforgalmú üzemanyagtöltő állomáson cseppfolyós vagy 

cseppfolyósított, illetve sűrítettgáz üzemanyagtöltő-berendezés 
 igen  nem 

 

5. Műemléki védelem alatt áll         igen  nem 

 

6. Üzemeltetés (nyitva tartás) időtartama, műszakonként, naponta  

 
 

Hétfő  

Kedd  

Szerda  

Csütörtök  

Péntek  

Szombat  

Vasárnap  



3 

 

 

7. Mellékletek 

 Cégbejegyzés vagy vállalkozói igazolvány másolata, aláírási címpéldány, képviselet esetében 

magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás. 

 Nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére vonatkozó 

okirat (bérleti szerződés). 

 Haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzá-

járulását igazoló okirat a telepen folytatott tevékenységhez. 

 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi engedély, vagy tudomásulvétel, illetve fenn-

maradási egyben használati engedély. (a Rendelet 2. § (2) bekezdésében foglaltak esetében) 

 A bejelentési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló okirat.      

 

 

 

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

 

 

 

          …………………………………. 

   Cégszerű aláírás 
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Tájékoztató 
a bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról 

 
Vonatkozó jogszabályok: 

- 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése 

alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepenge-

délyezés rendjéről és a bejelentés szabályiról (a továbbiakban: Rendelet), 

- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. 

évi LXXVI. törvény, 

- a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén 

fizetendő bírásgról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szó-

ló 186/2009 (IX.10.) korm.rendelet,  

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL tör-

vény. 

 

Illetékesség: Ságvár, Som, Nyim települések területén végzett tevékenységek. 

Fizetendő szolgáltatási díj:    5.000,- Ft. 

Fizetés módja:                                                 csekken, ügyintézőnél átvehető 

Eljárási határidő:  30 nap, amely indokolt esetben egy alkalommal 

30 nappal meghosszabbítható. 

A bejelentés benyújtható postai úton, ügyfélfogadási időben személyesen, illetve meghatalmazott 

útján. 

A Rendelet meghatározza a telepengedély-köteles és a bejelentéshez kötött ipari tevékenységeket. 

Bejelentéshez kötött tevékenység esetén az adott tevékenység a szándék bejelentését követően 

végezhető, telepengedély-köteles tevékenység csak jogerős telepengedély birtokában. 

A Rendelet alapján: 

2. § (1) Az 1. és 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység - a határon átnyúló szolgáltató 

tevékenység kivételével - csak a külön jogszabály szerinti telken, építményben vagy épít-

ményen belül önálló rendeltetési egységben (a továbbiakban együtt: telep) az e rendeletben 

meghatározottak szerint folytatható. 

 

(2) 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 hónap-

nál nem régebbi jogerős használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve 

fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik. 

 

(3) A (2) bekezdésben nem említett esetekben az ipari tevékenységet csak jogerős te-

lepengedély birtokában lehet folytatni. 

 

Ha a kérelem hiányosan került benyújtásra, az ügyintéző a pótolandó dokumentum megjelölésé-

vel, határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet 8 napon belül. 

 

A nyilvántartásba vételről kézbesítés útján értesül a (az): 

 kérelmező, 

 a jogszabálya alapján érintett szakhatóságok, 

 a Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Felügyelősége, 
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 a Siófoki  Rendőrkapitányság. 

  

A szakhatóságok a jogszabályban meghatározott esetekben a telepen ellenőrzést folytathatnak le, 

melynek eredményéről tájékoztatják hivatalunkat. 

 

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 te-

vékenységek közül azon tevékenységek, amelyek esetében a tevékenységhez igénybe vett gép-

járművet (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 
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41. irodabútor gyártása 

42. irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái) 

43. irodai papíráru gyártása 

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. lábbeli gyártás 

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, mű-

trágya, 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 üzemelteté-

se, kivéve a közút kezelője által üzemeltetett, közút területén vagy a közút területén kívüli közte-

rületen 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 

 

5. melléklet az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelethez 

Tűzvédelmi hatóság ellenőrzéséhez kötött tevékenységek 

 

II. Ellenőrzéshez kötött tevékenységek 

1. egyéb bútor gyártása 

2. egyéb fa-, parafatermék, fonott áru gyártása 

3. egyéb papír-, kartontermék gyártása 
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4. épületasztalos-ipari termék gyártása 

5. falemezgyártás 

6. gépjárműjavítás, karbantartás 

7. hangszergyártás 

8. illóolajgyártás 

9. irodabútor gyártása 

10. irodai papíráru gyártása 

11. játékgyártás 

12. konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) 

13. konyhabútorgyártás 

14. kötött, hurkolt kelme gyártása 

15. nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek 

16. papír csomagolóeszköz gyártása 

17. sportszergyártás, kivéve úszómedence gyártása 

18. tároló fatermék gyártása 

19. testápolási cikk gyártása 

20. textilszálak fonása 

21. textilszövés 

22. textil, szőrme mosása, tisztítása 

 

JOGUTÓDLÁS/ÜZEMELTETŐVÁLTÁS 

  

Az ipari tevékenység végzőjének személyében történő változás, jogutódlás esetén - amennyiben a 

tevékenység nem változik - a változást, jogutódlást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogo-

sult, illetve a jogutód köteles bejelenteni. 

  

A kérelemhez mellékelni kell: 

 A telep használatának jogcímét igazoló dokumentumot (pl. bérleti szerződés, tulajdonosi 

hozzájárulás) 

 Közös tulajdon esetén a tulajdonostárs, haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot 

 Nyilatkozatot üzemeltető váltásról, jogutódlásról 

 Vállalkozói igazolványt vagy gazdasági társaságok esetében cégkivonatot/végzést  és alá-

írási címpéldányt 

 Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazást 

  

A jegyző az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi, valamint a korábban kiadott telepengedély 

bevonásával egyidejűleg, a módosított adatoknak megfelelő telepengedélyt ad ki. 

 

EGYÉB 

  

A nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul írásban be kell je-

lenteni. 

  

A tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a megszűnést követően hala-

déktalanul bejelenteni és telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedélyt leadni. 

  

Tevékenységi kör módosítása esetén az engedélyezési eljárás az 1. és 2. pontokban meghatáro-

zottak szerint történik. 

  

A bejelentés elmulasztása bírsággal sújtható, ami az adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére 

előírt szolgáltatási díj húszszorosának megfelelő összeg, de legfeljebb 50.000 Ft, ismételt mulasz-

tás esetén legfeljebb 75.000 Ft. 


