
TÁJÉKOZTATÁS A VESZÉLYHELYZET ALATTI ENGEDÉLYKÖTELEZETTSÉGI ELJÁRÁS 

EGYSZERŰSÍTÉSÉRŐL 

 

A Kormány döntése alapján az az engedély alapján gyakorolható tevékenységek egyszerűsített 

bejelentés alapján lesznek végezhetőek. A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az 

ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020.(V.8.) Korm. rendelet (továbbiakban : Korm. rendelet) alapján 

az engedélyköteles tevékenység engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, bejelentés alapján 

végezhető. 

A bejelentést az alacskaonkormanyzat@gmail.com  e-mail címre kell megküldeni. A beérkezett 

bejelentésről a hatóság az ügyfél részére automatikus elektronikus visszaigazolást küld. 

 

A Korm. rendelet hatálya alá tartozó ügyek: 

- háztartási célra szolgáló vízjogi létesítési, fenn maradási és üzemeltetési engedély 

- településképi bejelentési eljárás 

- működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység végzése 

- telepengedély köteles ipari tevékenység végzése 

- szálláshely-üzemeltetési engedély 

- zenés, táncos rendezvény iránti engedély 

- vásár-, piac üzemeltetési engedély 

- közterülethasználati engedély 

- fakivágási engedély 

-  

A bejelentés benyújtására jogosultak köre: magánszemélyek, őstermelők, egyéni vállalkozók és 

gazdálkodó szervezetek. 

A kérelem benyújtására a háztartási célra szolgáló vízjogi létesítési, fennmaradási és üzemeltetési 

engedély, valamint a településképi bejelentési eljárás kivételével az egyéni vállalkozók és gazdálkodó 

szervezetek által továbbra is kizárólag elektronikus űrlap formátumban vagy e-papír szolgáltatás útján 

kerülhet sor. 

 

A bejelentésnek tartalmaznia kell az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat és az előírt 

mellékleteket. A bejelentéshez nem kell mellékelni azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a 

veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet rónak. A nem mellékelt 

dokumentumok tartalmáról a bejelentésben nyilatkozni kell, egyidejűleg előadva azokat a 

körülményeket, amelyek miatt nem kerülnek csatolásra.  

 

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének 50 %-át 

leróni vagy megfizetni átutalás útján (illeték alszámla: 11734200-15725905-03470000). 

Ha a Korm. rendelet alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-

ára kell kiegészíteni. 

 

A hatóság a kérelem ellenőrzését követően, amennyiben a tevékenység végzését nem tiltja meg, 8 

napon belül értesítést küld az ügyfél részére a tevékenység végzésének engedélyezése ügyében. Ha az 

engedélyezésben szakhatóság vesz részt a tevékenység bejelentésétől számított 12 napon belül közölt 

értesítést követően gyakorolható. Az értesítés közlésére elektronikus úton, szóban vagy telefonon 

kerül sor. 

 

A tevékenység végzését a hatóság végzéssel megtiltja, ha  

a) a bejelentés szerinti tevékenység nem tartozik a Korm. rendelet hatálya alá, 

b) az élet, a testi épség és az egészség védelmére tekintettel, vagy a tevékenység jellegére, illetve 

hatására figyelemmel a károkozás vagy a katasztrófák megelőzése, a közbiztonság valamint egyéb 

nyomós közérdek várható, vagy közvetlen veszélye fennáll, 

c) a bejelentés tárgya vagy a bejelentő nem azonosítható, 

d) a bejelentés olyan mértékben hiányos, hogy abból az a) vagy b) pont szerinti feltételek fennállására 

nem lehet megalapozott következtetést levonni, vagy 
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e) a bejelentés visszaélésszerű joggyakorlást valósít meg, vagy arra vonatkozóan megalapozott 

következtetést lehet levonni. 

A szakhatóság kezdeményezésére az eljáró hatóság köteles a tevékenység végzését megtiltani. 

A végzéssel szemben nincs helye jogorvoslatnak. 

 

A Korm. rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban, ahol a rendelet alapján a 

tevékenység engedélyezés helyett bejelentés alapján folyatatható, az ügyfél kérheti, hogy az 

engedélykérelme bejelentésnek minősüljön. 

 

Berentei Közös Önkormányzati Hivatal 

Alacskai Kirendeltsége 

 

 


