
Tájékoztató a telepengedélyekkel, valamint a bejelentés-köteles ipari 

tevékenységekkel kapcsolatos ügyek intézéséről a jogorvoslati eljárásban 

 

Másodfokú eljárás 

A Kormányhivatal a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságként elbírálja a telep 

fekvése szerint illetékes települési önkormányzatok jegyzőinek telepengedélyekkel 

és bejelentés-köteles ipari tevékenységek bejelentésével kapcsolatos ügyekben 

hozott döntései elleni jogorvoslati kérelmeket. 

 

Eljárása során anyagi jogszabályként 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 továbbiakban Korm. rend.), 

valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 

szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.), eljárási 

jogszabályként az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról, valamint a jogorvoslati díjról 

telepengedély-köteles eljárások esetében a telepengedélyezési eljárásért fizetendő 

igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X. 13.) BM rendelet (a továbbiakban: 

BM rend.) rendelkezik. Bejelentés-köteles eljárások esetén a bejelentési eljárásért 

fizetendő illetékről, valamint a jogorvoslati illetékről az illetékekről szóló 1990. évi 

XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) rendelkezik.  

 

Az eljárás menete: 

 

Eljárás típusa: 

kérelemre induló eljárás 

 

Bejelentés-köteles ipari (termelő) tevékenység, illetve a bejelentési 

kötelezettség teljesítésének hivatalbóli ellenőrzése során meghozott első fokú 

határozat ellen benyújtott fellebbezés főszabály szerint illetékköteles. Az elsőfokú 

határozat ellen benyújtott fellebbezés esetén az illeték mértéke a fellebbezéssel 



érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de 

legalább 5 000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke 

pénzben nem állapítható meg, a határozat elleni a fellebbezés illetéke 5 000 

forint [Itv. 29. § (2) bekezdés]. 

Végzés elleni fellebbezésért főszabály szerint 3 000 forint illetéket kell fizetni. Ha a 

végzés csak a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezéssel 

együtt támadható meg, és az ügyfél a végzés felülvizsgálatát is kéri, akkor csak a 

határozat elleni fellebbezés illetékét kell megfizetni  

[Itv. 29. § (4) bekezdés]. 

 

Telepengedély-köteles ipari tevékenység engedélyezéséről és nyilvántartásba 

vételéről, valamint az engedélyezés és nyilvántartásba vétel elutasításáról szóló 

(továbbá az ipari tevékenység, illetve a telep hivatalbóli ellenőrzése során hozott) 

döntés ellen fellebbezésnek van helye.  

Telepengedély-köteles ipari tevékenység ügyében benyújtott fellebbezés esetén a 

fellebbezési eljárás díja 6 000 forint. [BM rendelet 1. § (2) bekezdés] 

A díj a telepengedélyezésben eljáró hatóság (a továbbiakban: eljáró hatóság) 

bevétele. A díj nyilvántartására és elszámolására az államháztartás szervezeteinek 

beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló külön jogszabályban 

foglaltakat kell alkalmazni [BM rendelet 2. § (1) bekezdés]. 

 

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó 

hatóságnál lehet előterjeszteni [Ákr. 118. § (3) bekezdés]. 

A fellebbezést az iratoknak a kormányhivatalhoz történő beérkezését követő 

naptól számított általános határidőn belül kell elbírálni és gondoskodni a döntés 

közléséről. 

A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott 

érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy 

megsemmisíti [Ákr. 119. § (5) bekezdés]. 

Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a 

másodfokú hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a döntést [Ákr. 119. § (6) 

bekezdés]. 

 

 


