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Tájékoztatás az ellenőrzött bejelentéses eljárásokról

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló
191/2020. (V.8.) Korm. rendelettel került bevezetésre az engedélyköteles tevékenységeknél az
ún. ellenőrzött bejelentés jogintézménye, melyet a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő
átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény
(továbbiakban Törvény) továbbra is fenntartott (398-407.§).
Az eljárás lényege, hogy az engedélyköteles tevékenységek – egyes kivételekkel – már az
elektronikus úton történő bejelentést követően, rövid határidőn belül gyakorolhatóak
lesznek, amennyiben a hatóság ezen határidőn belül nem utasítja vissza a bejelentést vagy nem
rendelkezik a bejelentés engedélyezési eljárásban történő elbírálásáról.
A Törvény hatálya kiterjed a települési önkormányzat jegyzőjére is, azokban a kérelemre induló
engedélyezési ügyekben, ahol a jegyző államigazgatási hatáskörben jár el.
A Törvény hatálya nem terjed ki a jegyző hatáskörébe tartozó alábbi ügyekre:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

az anyakönyvi engedélyezés,
a gyámügyi, gyermekvédelmi eljárások,
pénzbeli vagy természetbeni ellátások megállapítására irányuló ügyek,
adóigazgatási eljárás,
földügyi és földforgalmi eljárások,
választási eljárás,
a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyek.

A Törvény alapján az engedélyköteles tevékenység – engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül,
ha nem kerül sor a bejelentés visszautasítására vagy engedélyezési eljárásra utalására – az
ellenőrzött bejelentéstől számított 15. napot követő naptól kezdődően megkezdhető és
végezhető, a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén, az
engedélyre jogszabályban meghatározott leghosszabb hatályossági időtartam alatt.
Az ügyfél választhat, hogy tevékenységét engedély vagy ellenőrzött bejelentés alapján kívánja
végezni. Ellenőrzött bejelentéssel végezhetőek – többek között – az alábbi ügyek:
a) kereskedelmi működési engedélyezési ügyek,
b) telepengedélyezési ügyek,
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c)
d)
e)
f)

nem üzleti célú szálláshely üzemeltetéssel kapcsolatos engedélyezési ügyek,
fakivágási engedélyezési ügyek,
zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági engedélyezési ügyek,
a jegyző engedélyéhez kötött kutak kivitelezésének, létesítésének, fennmaradásának,
megszüntetésének engedélyezésével kapcsolatos ügyek.

Az ellenőrzött bejelentés kizárólag elektronikus úton tehető meg!
Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül:
a)
b)
c)
d)

az ügyfélkapu útján,
elektronikus űrlap útján,
általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, valamint
az e-mail útján megtett bejelentés.

Ha jogszabály az engedélyezésre az elektronikus benyújtás valamely módját kizárólagosan
előírja, a bejelentésre is csak ezen az úton kerülhet sor.
A bejelentésnek az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat kell tartalmaznia. A
bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem jogszabályban előírt mellékleteit és egy
okiratot, melyben a bejelentő:
a) tájékoztatást ad a joggyakorlás által érintett további ügyfelek személyéről és
b) nyilatkozik arról, hogy a további ügyfeleket a bejelentés benyújtásának szándékáról, a
benyújtás időpontjáról és az eljáró hatóságról tájékoztatta.
A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások igazgatási
szolgáltatási díjának 50%-át kell megfizetni. Ha a Törvény alapján engedélyezésre kerül sor, a
díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.
Az egyszerűsített ügyintézés csak az eljárást egyszerűsíti, a bejelentésben szereplő
tevékenység folytatásához jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól nem ad
felmentést!
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Jászárokszállási Polgármesteri Hivatalban a
Törvény szerinti bejelentés fogadására kizárólag a
bejelentes@jaszarokszallas.hu
e-mail cím szolgál, amely automatikus elektronikus visszaigazolást küld.

Dr. Gábris Emese
jegyző
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