
Tájékoztató az ellenőrzött bejelentésekről

A 2020. évi LVIII. törvény (Átv.) alapján a települési önkormányzat jegyzőjének államigazgatási hatósági 
hatáskörébe tartozó egyes ügyekben 2020. június 18. naptól az engedélyköteles  tevékenységek ún. ellenőrzött 
bejelentést (a továbbiakban: bejelentés) követően (is) gyakorolhatók.
Az ügyfél dönthet úgy, hogy a tevékenységet a bejelentés helyett engedély alapján kívánja végezni. Ebben az 
esetben az engedélyezésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján kerül sor a közigazgatási hatósági 
eljárás lefolytatására.

A bejelentést az engedélykérelemnek megfelelő tartalommal és mellékletekkel kell benyújtani, továbbá olyan 
okiratot kell mellékelni, amelyben a bejelentő

 tájékoztatást ad a joggyakorlás által érintett további ügyfelek személyéről, és
 nyilatkozik arról, hogy a további ügyfeleket a bejelentés benyújtásának szándékáról, a benyújtás 

időpontjáról és az eljáró hatóságról tájékoztatta.

Az ügyfél bejelentést kizárólag elektronikus úton tehet:
1. ügyfélkapu útján,
2. elektronikus űrlap útján,
3. általános célú elektronikus kérelem űrlap (e-Papír) szolgáltatás útján vagy
4. e-mailben az ellenorzottbejelentes.csorotnek@freemail.hu e-mail-címen.

(Az e-mailben benyújtott bejelentésről az ügyfél automatikus elektronikus visszaigazolást kap.)
A nem elektronikus úton előterjesztett bejelentést a hatóság visszautasítja.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási 
szolgáltatási díjának 50%-át kell leróni, illetve megfizetni. A díjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén a 
bejelentést a hatóság visszautasítja.

Az alábbi feltételek bármelyikének fennállása esetén a hatóság a bejelentés engedélyezési eljárásban történő 
elbírálásáról (ún. engedélyezési eljárásra utalásról) rendelkezik:

 a tevékenység nem végezhető bejelentéssel (ld. 288/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. melléklet),
 az engedély megadásának jogszabályban előírt feltételei hiányoznak,
 az élet, a testi épség és az egészség védelme, a tevékenység jellegére, illetve hatására figyelemmel a 

károkozás vagy a katasztrófák bekövetkezése, a közbiztonság, vagy más nyomós közérdek várható vagy
közvetlen sérelmének veszélye áll fenn,

 az engedélyezési eljárásban az eljárás felfüggesztésének lenne helye,
 a bejelentés tárgya vagy a bejelentő nem azonosítható, illetve a bejelentés hiányos,
 a bejelentés visszaélésszerű joggyakorlást valósít meg, vagy arra vonatkozóan megalapozott 

következtetést lehet levonni.

Ha nem kerül sor a bejelentés visszautasítására vagy engedélyezési eljárásra utalására, az engedélyköteles 
tevékenység a bejelentéstől számított 16. naptól végezhető. A tevékenység megkezdésének nem feltétele külön
hatósági visszaigazolás vagy tájékoztatás a joghatás beálltáról, de az ügyfél erre vonatkozó értesítést igényelhet.

FONTOS! Az engedélyezési ügyekben az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében bevezetett, új eljárási 
szabályok alkalmazása az adott engedélyköteles tevékenységre vonatkozó további jogszabályi előírásokat, 
feltételeket nem érinti. Az egyszerűsített ügyintézés a bejelentésben szereplő tevékenység folytatásához 
jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól nem ad felmentést. A bejelentő a tevékenysége 
szakszerűségéért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik.
A bejelentés megtétele és a tevékenység folytatása során a bejelentő köteles jóhiszeműen és tisztességesen 
eljárni. A bejelentéssel szerzett jog gyakorlása nem sértheti más ügyfél vagy a közösség jogait. A bejelentés nem 
irányulhat a hatóság megtévesztésére.

Az ellenőrzött bejelentéssel kezdeményezhető eljárás
IGEN NEM

1. szolgáltatási / kereskedelmi hatósági jogkörbe 
tartozó ügyek
- üzlet működési engedélye,
- zenés, táncos rendezvény tartása,
- szálláshely-üzemeltetési engedély,
- vásár rendezése és piac üzemeltetés engedélyezése;
2. telepengedély
3. közterületen lévő fás szárú növény kivágásának 
engedélyezése
4. zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági 

- anyakönyvi engedélyezés
- a gyámügyi, gyermekvédelmi eljárás
- óvodai felvétellel kapcsolatos ügyek
- adóigazgatási eljárás
- hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és 
nyilvántartással összefüggő ügyek
- azok az ügyek, amelyekben a hatóság mérlegelési 
jogkörrel rendelkezik
helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó ügyek:
- kút létesítése, üzemeltetése, fennmaradása és 
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engedély megszüntetése,
- házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, 
víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítése, 
üzemeltetése, fennmaradása és megszüntetése,
- 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag 
háztartási szennyvíz tisztítását (CE megfelelőségi 
jelöléssel rendelkező szennyvízkezelő berendezések 
kivételével) és a tisztított szennyvíz elszikkasztását 
szolgáló vízilétesítmény létesítése, üzemeltetése, 
fennmaradása és megszüntetése
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