
Bejelentés-köteles ipari tevékenység nyilvántartásba vétele 

 

Ügy típusa: Ipari- Kereskedelmi - Vállalkozási igazgatási ügyek 

Ügy fajtája: 
Bejelentés-köteles ipari tevékenység nyilvántartásba vétele 
  
Eljárás típusa:  
Államigazgatási hatósági eljárás 
  
Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: 
Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
  
Ténylegesen eljáró szerv megnevezése (hatáskör átruházás esetén): 
Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 
  
Illetékességi területe: 
Szany Nagyközség közigazgatási területe 
  
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: 
A telep használatára jogosító szerződés, egyéni vállalkozói igazolvány, ill. arra vonatkozó 

igazolás, valamint a társas vállalkozás igazolása/cégbejegyzés/ 
  
Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása: 
Eljárási illeték: 3.000,- Ft, /illetékbélyeg/ 
  
Alapvető eljárási szabályok (kérelem benyújtásának módja, helye, ideje): 
A bejelentés-köteles ipari tevékenység nyilvántartásba vétele iránti kérelmet 

személyesen, vagy írásban az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. 
  
Ügyfélfogadás ideje: 
A hivatal ügyfélfogadási rendje: 
Hétfő   7.30 – 12.00 

13.00 – 16.00 

Kedd   7.30 – 12.00 

13.00 – 16.00 

Szerda   7.30 – 12.00 

13.00 – 16.00 

Csütörtök   7.30 – 12.00 

13.00 – 16.00 

Péntek   7.30 – 12.00 
  
Az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő): 
30 nap 
  
Fellebbezési határidő: 
15 nap 
  
Az ügyek intézését segítő útmutatók (Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás): 
A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes 

termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről 

és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008.(XII.31.) Kormányrendelet 1. számú 

mellékletében meghatározott tevékenységek bejelentés-kötelesek. 
  



Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok (Igénybe vehető 

elektronikus programok elérése) 
Honlapról letölthető a formanyomtatvány 
  
Időpontfoglalás: 
nincs 
  
Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes 

termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről 

és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008.(XII.31.) Kormányrendelet, 1990. évi XCIII 

tv. Az illetékekről, 2004. évi CXL. tv. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól. 
  
Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 
Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott 

határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának 

joga. 
A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni. 
Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, 

illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban 

vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli. 
 

http://www.kapuvar.hu/ugyintezes/urlap/?doc4_id=36

