Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
8654 Ságvár, Fő u. 16.
Tel: 84/580-022 Fax: 84/380-011 E-mail: jegyzo@sagvar.hu
TISZTELT ÜGYFELÜNK! KITÖLTÉS ELŐTT KÉRJÜK, OLVASSA EL A TÁJÉKOZTATÓT ( 5. OLDAL)!
Tisztelt Ügyfelünk, ezen az adatlapon akkor jelentheti be a bejelentett adatokban bekövetkezett változást,

ha 2009. október 1. után tett bejelentést bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról,
és a bejelentésben megjelölt adatok megváltoztak, vagy


ha 2009. október 1. után kapott üzletre új vagy módosított működési engedélyt, és a működési
engedély iránti kérelemben megjelölt adatok megváltoztak,



ha 2009. október 1. után kapott üzletre működési engedélyt, és az üzletben a továbbiakban már
semmilyen üzletköteles termékeket nem kíván forgalmazni (az „IGAZOLÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY
KIADÁSÁRÓL” egyidejű leadásával).

a bejelentés
illetékmentes

BEJELENTÉS
ADATVÁLTOZÁSRÓL
(a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm.
rendelet 6. § (5) bekezdése illetve 10. § (1) bekezdése alapján)

A kereskedő nyilvántartási száma:……………………………………..
A kereskedő neve: .............………........................…............………………………………….....................
A kereskedő székhelye: ………………………………………………………………………………………….
A kereskedelmi tevékenység folytatásának helyszíne: ………………………………………………………
I. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai
(kérjük csak a változással érintett pontokat töltse ki, a többi pontot áthúzással jelölje)
1. a kereskedő neve: .............………........................…............………………………………….....................



a kereskedő székhelye (címe):
………………………………………..……………..…………..
2. a kereskedő cégjegyzékszáma vagy az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma vagy a kistermelő
regisztrációs száma: …………………………………………..

---

3. a kereskedő statisztikai száma:
4. a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye az alábbiak szerint:
4.1. a kereskedelmi tevékenység címe:

…….………………………………………………………

………………………………………………………………...……….. helyrajzi száma: ……………………
4.2. MOZGÓBOLT esetén kérjük a címet üresen hagyni, a mozgóbolt működési területét és az útvonal
jegyzéket külön lapon kell csatolni

4.3. ÜZLETEN KÍVÜLI KERESKEDÉS illetve CSOMAGKÜLDŐ KERESKEDELEM esetén kérjük a címet üresen
hagyni, a működési terület jegyzékét, az érintett települések, megyék megjelölésével külön lapon kell
csatolni,
vagy:
NYILATKOZAT (országos jellegű tevékenység esetén jelölje X-szel):

Tevékenységem az ország egészére kiterjed

 .
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4.4. Közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén a közlekedési eszköz megjelölése (a jármű
azonosítására használt jelzés feltüntetésével)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4a. Üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott
rendezvény helyének és időpontjának, illetve a szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az
utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése:
………………………………………………………………………………………………………………………
5. a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formája (csak egy jelölhető meg, a megfelelőt jelölje X-szel):





üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység
vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység

 csomagküldő kereskedelem
 közterületi értékesítés
 közvetlen értékesítés

 automatából történő értékesítés
 üzleten kívüli (házaló) kereskedelem
 bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység
6. Az üzlet napi/ heti nyitvatartási ideje (ha nincs változás, kérjük, húzza át a táblázatot):
hétfő:

óra között

kedd:

óra között

szerda:

óra között

csütörtök:

óra között

péntek:

óra között

szombat:

óra között

vasárnap:

óra között

6.2. az üzlet tulajdonosának neve: …….…………………………………………………………………….…….
6.4. az üzlet használatának jogcíme (saját tulajdon, bérlet stb.): ……………....…………………………………
6.5. az üzlet elnevezése: …………………………………………. 6.6. az üzlet alapterülete: ..……..……m2
6.7. az üzlet befogadóképessége (csak vendéglátó üzlet esetén): ..…….…...…fő
6.8. az üzletben a kereskedő által használni kívánt első vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai:

………………………………………….……, a használatba vétel időpontja: 20…….……………………
6.9. napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete:…………………….....
az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma:…………………., azok telekhatártól mért
távolsága és elhelyezése (saját telken, vagy más telken parkolóban, parkolóházban vagy közterületek
közlekedésre szánt területe egy részén, illetve közforgalom céljára átadott magánút egy részén):
………………………………………………………………………………………………………………………….
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7. Az üzletben forgalmazott fő termékkör (ha nincs változás, kérjük, húzza át a táblázatot):
fő termékkör sorszáma: ……… megnevezése:……………...…………………………………………………

Az új (eddig nem forgalmazott) illetve megszűnt (a továbbiakban nem forgalmazott) termékek köre (a
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. melléklete alapján, ha nincs változás, kérjük, húzza át a táblázatot):
új
sorszám

megnevezés

megszűnt

(jelölje
X-szel)

(jelölje
X-szel)

sorszám

megnevezés

új

megszűnt

(jelölje
X-szel)

(jelölje
X-szel)

Az új (eddig nem forgalmazott) illetve megszűnt (a továbbiakban nem forgalmazott) jövedéki termékek
(ha nincs változás, kérjük, húzza át a táblázatot):
megnevezés

új

megszűnt

(jelölje
X-szel)

(jelölje
X-szel)

ásványolaj
alkoholtermék
sör
bor
pezsgő
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köztes alkoholtermék

8. a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege (megfelelőt jelölje X-szel):
8.1.



kereskedelmi ügynöki tevékenység (olyan tevékenység, amelynek keretében a kereskedő
más javára termékek, szolgáltatások eladására vagy
vételére tárgyalásokat folytat, és azokra megbízás
alapján szerződést köt)

8.2.



kiskereskedelem (üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása,
vagyoni értékű jog értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő
szolgáltatások nyújtása a végső felhasználó részére, ideértve a
vendéglátást is)
+ és ezen belül

8.3.





vendéglátás (kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően
helyben fogyasztás céljából történő forgalmazása, ideértve
az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató
tevékenységet is)

nagykereskedelem (üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek átalakítás
[feldolgozás] nélküli továbbforgalmazása és az ezzel közvetlenül
összefüggő raktározási, szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások
nyújtása kereskedő, feldolgozó részére, ideértve a nagybani piaci
tevékenységet, valamint a felvásárló tevékenységet is)

9. a kereskedő nyilatkozatai:
9.1. az általam végzett kereskedelmi tevékenység során a fentiekben megjelölt helyen (címen)
szeszesital-kimérést (csak vendéglátás esetén, megfelelőt jelölje X-szel):



folytatni kívánok

vagy



nem kívánok folytatni

9.2. az általam végzett kereskedelmi tevékenység során a fentiekben megjelölt helyen (címen)
lévő vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására az alábbi tevékenységeket kívánom
folytatni (csak vendéglátás esetén, megfelelőt jelölje X-szel):



zeneszolgáltatás



műsoros előadás, tánc rendezése



a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben foglaltak alapján
szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játék üzemeltetése

- a fentiekben megjelölt helyen (címen) általam működtetni kívánt egység ( csak vendéglátás esetén,
megfelelőt jelölje X-szel):

 melegkonyhás vendéglátóhely

(meleg- és hideg ételeket, cukrászati készítményeket,
sütő- és édesipari termékeket, kávét, szeszesitalt és
szeszmentes italokat forgalmazó üzlet, ahol az ételeket
meghatározóan a helyszínen készítik)

vagy

 nem melegkonyhás üzlet
II. Csatolt okiratok (a változás igazolására):

csatolva
(megfelelőt karikázza be)

+ az üzlet használata jogcímének megváltozása esetén: nem a kérelmező
tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (saját tulajdon,
bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)

IGEN / NEM
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+ az üzlet használata jogcímének megváltozása esetén: haszonélvezet esetében– ha
nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását
igazoló okirat
+ az üzlet használata jogcímének megváltozása esetén: közös tulajdonban álló üzlet
esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak
hozzájárulását igazoló okirat

IGEN / NEM

IGEN / NEM

+ MOZGÓBOLT esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke

IGEN / NEM

+ ÜZLETEN KÍVÜLI KERESKEDÉS vagy CSOMAGKÜLDŐ KERESKEDELEM esetén a
működési terület jegyzéke, a működési területtel érintett települések, vagy – ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve
az országos jelleg megjelölésével

IGEN / NEM

+ ha az üzletben a továbbiakban már semmilyen üzletköteles termékeket nem
forgalmaz: ……………………………………nyilvántartási számú „IGAZOLÁS
MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁRÓL”

IGEN / NEM

+ aláírási címpéldány (gazdasági társaság esetén)

IGEN / NEM

+ meghatalmazás a bejelentés ügyét intéző személy nevére (közokiratba vagy teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalva, amennyiben az ügyet intéző személy nem az
egyéni vállalkozó illetve nem a gazdasági társaság cégbíróságon bejegyzett képviselője)

IGEN / NEM

III. Kelt Ságváron, 20…… év …………………… hónap ……. napján
…..……………………………………………….
bejelentő aláírása (bélyegzője)
KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
A kereskedő
- értesítési (posta) címe: ....................…..........……….....................................………..………………………
- ügyintéző neve: …………………………………………………..………………………………….…………….
- e-mail címe: …………………………………….………..@.....................................................
- egyéb elérhetőségei (telefonszáma, faxszáma): …………………………………………..………..........…
TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Ügyfelünk!
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. § (5)
bekezdésében illetve a 10. § (1) bekezdésében foglalt előírások értelmében a kereskedő a kereskedelmi
tevékenység végzésére vonatkozó bejelentés megtétele után a bejelentésben megjelölt adatokban (illetve
üzletköteles termékek forgalmazása esetén a működési engedély megadását követően a működési engedély iránti
kérelemben megjelölt adatokban) bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitva tartási idő változását az
azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a kereskedelmi hatóságnak.
A bejelentés alapján a kereskedelmi hatóság az adatváltozást a nyilvántartásába bejegyzi. A nyilvántartás
nyilvános, a kereskedelmi hatóság a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.
Ezen az adatlapon bejelentendő adatváltozás lehet:








a kereskedő nevének (cégnevének) megváltozása,
a kereskedő székhelyének változása,
a kereskedő gazdásági társaság cégjegyzékszámának, az egyéni vállalkozó nyilvántartási számának,
illetve a kistermelő regisztrációs számának változása,
a kereskedő statisztikai számának változása,
a kereskedelmi tevékenység helye címének változása (pl. utcanév-változás esetén),
a kereskedés működési területének változása,
amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, akkor az üzlet napi/ heti nyitvatartási idejének
megváltozása, az üzlet tulajdonosának változása, az üzlet használata jogcímének változása, az üzlet
elnevezésének változása, az üzlet alapterületének változása, a vendéglátó üzlet befogadóképességének
változása,
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a bejelentés alapján forgalmazható termékek körének változása,
a forgalmazott jövedéki termékek körének változása,
kereskedelmi tevékenység jellegének változása,
szeszesital-kimérés folytatása,
az üzletben a vendégek szórakoztatására az alábbi tevékenységeket kívánom zeneszolgáltatás
nyújtása, műsoros előadás, tánc rendezése a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV.
törvényben foglaltak alapján szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játék üzemeltetése.

Amennyiben az üzletben a továbbiakban már semmilyen üzletköteles termékeket nem kíván forgalmazni, akkor az
üzlet működtetéséhez működési engedélyre a továbbiakban nincs szükség,
A kereskedelmi tevékenység bejelentésének vagy az adatváltozás bejelentésének elmulasztása esetén a
kereskedelmi hatóság bírságot szab ki illetve a jogszabályban előírt esetben megtiltja a bejelentés-köteles
kereskedelmi tevékenység bejelentés nélküli folytatását.
Az üzlet megszűnését a megszűnést követő nyolc munkanapon belül – a kereskedelmi tevékenység folytatásáról
szóló igazolás leadásával egyidejűleg - köteles hatóságomnak bejelenteni, célszerűen a „BEJELENTÉS
KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG ILLETVE ÜZLET MEGSZÜNTETÉSÉRŐL” adatlapon.
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