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Eljárás indítása 

1. Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 2. mellékletében megjelölt "Telepengedély-

köteles tevékenységek" esetében kell telepengedélyt kérni. 

A kérelemhez csatolni kell: 

 a telep helyszínrajza 

 nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetén a telep használatának jogcímére 

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

 haszonélvezet esetén a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs 

hozzájárulását igazoló okirat 

 cégkivonat vagy vállalkozói igazolvány másolata 

 cég esetében aláírási címpéldány 

 írásbeli meghatalmazás, amennyiben nem az aláírásra jogosult jár el 

 szakhatóságok eljárási díjának előzetes megfizetése (bevont szakhatóságoktól 

függően) 

A telepengedély ügyintézésének határideje 21 nap, a telepengedélyről hozott határozatot a 

kérelmező postai úton kapja meg.  

 

Az eljárási igazgatási szolgáltatási díj mértéke 10.000 Ft, melyet megfizetése a hivatal 

házipénztárában történik! Az ANTSZ szolgáltatási díja 19.400 Ft, a környezetvédelmi 

hatóságnak 23.000- Ft-ot, a vízügyi hatósának 23.000,- Ft a díja, melyet átutalással 

illetve csekkel lehet megfizetni a hatóság külön tájékoztatása szerint. 

2. Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 1. mellékletében megjelölt "Bejelentés-köteles 

tevékenységek" esetében a kérelemhez csatolni kell: 

 nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetén a telep használatának jogcímére 

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

 haszonélvezet esetén a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs 

hozzájárulását igazoló okirat 

 cégkivonat vagy vállalkozói igazolvány másolata 

 cég esetében aláírási címpéldány 



 írásbeli meghatalmazás, amennyiben nem az aláírásra jogosult jár el 

A bejelentés-köteles ipari tevékenység ügyintézésének általános határideje 21 nap, a 

bejelentés-köteles tevékenységről hozott igazolást a kérelmező postai úton kapja meg.  

 

Az illeték mértéke 3.000 Ft-os illetékbélyeg, mely a postán megvásárolható!  

Szolgáltatási díjat nem kell fizetni.  

Letölthető melléklet: 

- Telepengedély+bejelentés - köteles ipari tevékenység engedélyezésének kérelme  

- Telepengedély megszüntetési kérelem 

- Telepengedély nyilvántartás 

http://www.otteveny.hu/download/telephely_engedely_files/Telepenged%C3%A9ly%20+%20bejelent%C3%A9s%20k%C3%B6teles%20ipari%20tev%C3%A9kenys%C3%A9g%20enged%C3%A9lyez%C3%A9s%C3%A9nek%20k%C3%A9relme.pdf
http://www.otteveny.hu/download/telephely_engedely_files/Telepenged%C3%A9ly%20megsz%C3%BCntet%C3%A9si%20k%C3%A9relme.pdf
http://www.otteveny.hu/download/telephely_engedely_files/Telepenged%C3%A9lyek%20nyilv%C3%A1ntart%C3%A1sa.xlsx

