
Tájékoztatás a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött 
bejelentésről 

 

A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 
191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2020. május 18. napjától a veszélyhelyzet 
ideje alatt lehetővé teszi, hogy a R. hatálya alá tartozó, jegyző hatáskörű engedélyezési 
ügyekben a bejelentéseket elektronikus formában (ügyfélkapu útján, elektronikus űrlap útján, 
általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján valamint e-mail útján) tegyék meg 
az ügyfelek. A bejelentések fogadására egy kizárólag erre a célra szolgáló e-mail-címet hoztunk 
létre – bejelentes@farmos.hu - amely a beérkező bejelentésről az ügyfél részére automatikus 
elektronikus visszaigazolást küld. 

mellékletek: A bejelentés az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat tartalmazza. A 
bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit. A bejelentéshez nem kell 
mellékelni azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei 
folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró. A kérelmező a nem mellékelt dokumentumok 
tartalmáról a bejelentésében nyilatkozik, egyidejűleg előadva azokat a körülményeket, 
amelyekre a bejelentés hiányos volta visszavezethető. 
illeték: A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások 
illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának (a továbbiakban együtt: díj) 50%-át kell leróni 
vagy megfizetni. Ha e rendelet alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban 
megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni. 
engedély megadása: Az engedélyköteles tevékenység – az R-ben foglalt kivételekkel - 
engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az ellenőrzött bejelentéstől számított nyolc napon 
belül közölt értesítés közlését követően végezhető - a tevékenység végzésére vonatkozó 
jogszabályi feltételek fennállása esetén - az engedélyre jogszabályban meghatározott 
hatályossági időtartam alatt. 
 

Hivatalunkban a fenti módon intézhető ügyek tipikusan az ipar-kereskedelmi bejelentéssel 
kapcsolatos ügyek.  

A R. hatálya nem terjed ki a következő, a jegyzői munkával vagy az önkormányzati 
tevékenységgel kapcsolatos ügyekre: 
1.) a R. 1. mellékletéből ide sorolható ügyek: 
Anyakönyvi engedélyezés 
Vezetékjog engedélyezés 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény IV/A. Fejezete 

szerinti ügyek, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított 

beruházásokkal összefüggő engedélyezési eljárások 
Kisajátítási eljárások, kisajátítást megelőző előmunkálati engedélyezési eljárások, 

bányaszolgalmi ügyek, valamint útlejegyzésre és korlátozásra, kártalanításra irányuló ügyek 
Földügyi és földforgalmi eljárások 
Erdő igénybevételével összefüggő ügyek 
Termőföld más célú hasznosításával összefüggő eljárások 
Gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások, egészségügyi, egészségbiztosítási és 

gyógyszerhatósági engedélyezések 
Megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti minősítési 

eljárások 



Bányászati igazgatással összefüggő engedélyezési eljárások 
2.) az Ákr. 8. § (1) bekezdése szerinti eljárásokra: 
a) a szabálysértési eljárásra, 
b) a választási eljárásra, a népszavazás kezdeményezésére és a népszavazási eljárásra; 
c) az adó-, valamint vámigazgatási eljárásra. 
3.) azokra az ügyekre, amelyekben jogosultság mértékének meghatározása szükséges, oly 
módon, hogy az ügy érdemében a hatóság mérlegelési jogkörrel rendelkezik, 
4.) a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyekre és 
5.) azokra az ügyekre, amelyekben jogszabály hatósági szerződés kötését teszi lehetővé vagy 
kötelezővé. 
 

További tájékoztatást a Farmosi Polgármesteri Hivatalban kérhetnek a 06 53 390 001-es 

telefonszámon. 

 

Gaálné Czinkos Judit 
aljegyző 

 


