
ÜGYMENET LEÍRÁS 

TELEPENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS 
 
 
Az ügyintézés helye:                          Bánk-Tolmács Körjegyzőség  
  Tolmácsi Kirendeltsége                
 
Címe:    2657 Tolmács, Sport u. 1. 
 
Ügyfélfogadási idő:   Kedd:   8.30 – 12.00     
     Csütörtök:  8.30 – 12.00     
 
 
Ügyintéző:  Torma Andrea 
 Tel.: 35/342-805 
 
 
Vonatkozó jogszabály: 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet a telepengedély alapján 
gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről 
 
Eljárási illeték: 5000,- Ft 
 
Fizetés módja: 
postai csekken, amely átvehető az ügyintézőnél  
 
Eljárási határidő: 
60 nap, melybe nem tartozik bele a hiánypótlásra adott határidő és a szakhatósági eljárás 
időtartama. 
 
 

1. KÉRELEM 
 

A telepengedélyezési eljárás kérelemre indul. 
 
A kérelemhez mellékelni kell: 

• A telephely helyszínrajzát 
• A telep használatának jogcímét igazoló dokumentumot (pl. bérleti szerződés) 
• Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának befizetését igazoló csekkszelvényt 

 
Benyújtható postai úton, illetve ügyfélfogadási időben személyesen. 
 
 

2. ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS 
 
2.1. Ha a kérelem hiányosan került benyújtásra, az ügyintéző a pótolandó dokumentum 
megjelölésével, határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet. 
2.2. A telep és a telekhatár szomszédos ingatlanok tulajdoni lapját hivatalból beszerzi a 
hatóság. 
Határidő: 8 nap 
 



2.3. Az építésügyi hatóság szakhatósági állásfoglalásának megkérése arra vonatkozóan hogy a 
helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg ezek 
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. 
Határidő: 15 nap 
 
2.4. Ha a benyújtott kérelem megfelel a jogszabályi előírásoknak és az építésügyi hatóság 
nyilatkozata szerint az övezeti besorolás alapján sem kizárt a tevékenység folytatása, az 
ügyintéző helyszíni szemlét tűz ki, vagy nyilatkozattételre megkeresi az illetékes 
szakhatóságokat: 

• ÁNTSZ Balassagyarmati-, Bátonyterenyei- és Szécsényi Kistérségi Intézetét, 
• A Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőséget, 
• A Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot 
• az első fokú építésügyi szakhatóságot abban a kérdésben, hogy a telep műszaki 

szempontból megfelel-e az építésügyre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, 
• a Rétsági Rendőrkapitányságot, 
• jogszabályban meghatározott esetekben a tűzvédelmi szakhatóságként eljáró Hivatásos 

Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokságot, 
• a folytatni kívánt tevékenységtől függően, valamint termőföldet érintő tevékenység 

esetén a Nógrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és 
Talajvédelmi Igazgatóságát, illetve Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Igazgatóságát, 

• a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot,  
• a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Területi Mérésügyi és Műszaki 

Biztonsági Hatóságát, 
• a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal hatósági ügyekben eljáró szervezeti egységét, ha 

az engedélyezés tárgyául szolgáló ingatlan műemléki védelem alatt áll, 
• termőföld esetében a Rétsági Körzeti Földhivatalt 
• a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot 
• az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség illetékes területi szervét 

 
A helyszíni szemléről a szakhatóságok mellett értesítést kapnak: 
- a kérelmező és  
- a telephellyel telekhatár szomszédos ingatlanok tulajdonosai, ingatlan nyilvántartás szerinti 
használói. 
 
A helyszíni szemléről szóló értesítés legalább a kitűzött időpont előtt 8 nappal kerül 
kiküldésre. 
 
2.5. Ha a telepen végzett azonos tevékenységekre már korábban adtak telepengedélyt és a 
mérlegelendő körülmények időközben nem változtak, a folytatni kívánt tevékenység céljára a 
telep továbbra is alkalmas, nem kerül sor helyszíni szemlére. Ebben az esetben csak a 
szakhatóságok nyilatkozatát szerzi be a hatóság. 
 
2.6. Az engedélyt vagy a kérelem elutasításáról szóló határozatot az ügyintéző közli: 

• a kérelmezővel, 



• a telep és a közvetlenül szomszédos - a teleppel közös határvonalú, telekhatárú - 
ingatlanokkal rendelkezni jogosultakkal, 

• az eljárásban közreműködött szakhatóságokkal, 
• a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi szervével, 
• az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség területi szervével. 

 
 

3. EGYÉB 

Ha a telepengedélyben foglaltakban változás történt, azt 30 napon belül be kell jelenteni a 
Hivatalba, ha tevékenységi kört kíván változtatni az engedélyes, azt új eljárás keretében kell 
kérelmeznie. 

 


