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Jegyző

TÁJÉKOZTATÓ AZ E-ÖNKORMÁNYZAT PORTÁLON TÖRTÉNŐ
ÜGYINDÍTÁSRÓL
IPARIGAZGATÁS – Telepengedély-köteles tevékenység
Tisztelt Vállalkozók!
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi gazdálkodó szervezet és egyéni vállalkozó.
A cégek és egyéni vállalkozók esetében tehát a kötelező elektronikus ügyintézés keretében tárgyi ügy (üzemelési idő módosítása, egyéb adatváltozás bejelentése és telepengedély kérelem
benyújtása/visszavonásának kérelmezése) az alábbiak szerint intézhető:
Ügyfélkapus azonosítóval a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap honlapon van lehetőség az ügy
űrlapjának kitöltésére és mellékleteinek csatolására (pl. aláírási minta, cégkivonat, bérleti szerződés, illeték befizetéséről szóló bizonylat stb.).
FONTOS! Cég esetében olyan személynek kell belépnie a honlapon, aki hozzá van rendelve a
cég cégkapujához ügyintézőként (tipikusan az ügyvezető stb.), azaz jogosultsággal rendelkezik
arra, hogy a cég nevében küldeményeket adjon fel cégkapun keresztül.
Az „ÜGYINTÉZÉS BEJELENTKEZÉSSEL” opció kiválasztása után (amennyiben először lép
be, az általános szerződési feltételeket el kell fogadni a szolgáltatás használatához) az alábbi teendői
vannak:
1) A címzett önkormányzat kiválasztása
2) SZEREPKÖRVÁLTÁS felületen az eljárás módjának kiválasztása:


cég esetében: „Cég nevében”;



egyéni vállalkozó esetében: „Saját néven (egyéni vállalkozóként)”

3) ÜGYINDÍTÁS felületen az alábbiakat szükséges kiválasztani:


ÁGAZAT: Ipar-kereskedelem



ÜGYTÍPUS: telepengedély

4) ŰRLAP KERESÉSE gomb megnyomását követően: IPARI TEVÉKENYSÉG
FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM telepengedély köteles tevékenység végzéséhez (5.000 Ft. igazgatási szolgáltatási díjhoz kötött!)
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„Az Űrlap beküldése” fülre kattintva nyílik lehetőség a mellékletetek (pl. bérleti szerződés stb.)
csatolásához (amennyiben erre szükség van), s ezt követően véglegesíthető a beküldés.
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 12. §-a szerint „A telepek engedélyezésével, bejelentésével és a nyilvántartásban feltüntetett adatok módosításával kapcsolatos eljárásokért a kérelmező, illetve a bejelentő igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni.”
A telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X. 13.)
BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján „A telepengedélyezési
eljárás igazgatási szolgáltatási díja (a továbbiakban: díj) az első fokú eljárásban 5000 forint.”
A BM rendelet 2. § (2) bekezdése szerint „A díjfizetési kötelezettség az eljáró hatóság pénztárába történő készpénzbefizetéssel vagy a költségvetési számlájára történő átutalási megbízással
teljesíthető.”
FIGYELEM!
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 401. § (5) bek. alapján „A bejelentésért az engedélyezés,
valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjának (a továbbiakban: díj) 50%-át kell megfizetni.”
Fentiek alapján tárgyi ügyben az 5.000 Ft. igazgatási szolgáltatási díj felének, azaz 2.500 Ft.
összegű igazgatási szolgáltatási díj elektronikus úton történő befizetésére a következő – a
OTP Banknál vezetett – bankszámlaszámra történő utalással van lehetőség:
Érd MJV Önkormányzat költségvetési elszámolási számla: 11784009-15731254
Közlemény: telepengedély igazgatási szolgáltatási díj
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