



Üzemeltető váltásról / jogutódlásról szóló bejelentés
(a 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet alapján)






Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály Vállalkozás-ellenőrzési és iktató csoport (9400 Sopron, Új utca 12.)
Telefon: 99/515-152 Email: igazgatas@sopron-ph.hu
Fax: 99/311-445 Elektronikus kapcsolattartás:
KRID azonosító: 106003110 rövid név: SMJVPH



A bejelentést kizárólag elektronikus úton, az e-papír szolgáltatás használatával (https://epapir.gov.hu, témacsoport: önkormányzati igazgatás, ügytípus: kereskedelmi ügyek, címzett: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata), vagy cégkapuból lehet benyújtani.


A kereskedő adatai
1.1. Jogállása:  1. Jogi személy (Kft. Zrt. Bt. Kkt. stb.)  2. Egyéni vállalkozó  3. Őstermelő

1.2. Neve:………………….………………………………………………….……………………………………

1.3. Székhelyének címe: ……………………………………………………………………………..

1.4. Telefonszáma:………..………………………… email címe:……………………………………………

1.5. Cégjegyzék száma / Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma / Őstermelő igazolványának száma:

..................................................................................................................................................................
1.6. Statisztikai számjele: ---

1.7. Képviselő / meghatalmazott neve:……………………………..……:……..…telefon:…………………..

Üzemeltető váltás / jogutódlás bejelentéséről szóló nyilatkozat

………………………………………………………….. egyéni vállalkozó / képviseletére jogosult vezető tisztségviselője a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 10. § (4) bekezdése alapján – annak megfelelő igazolása mellett – bejelentem, hogy a  SOPRON …………...………..…………………………..........…………….. (hrsz:………….…)
szám alatti ………… nyilvántartási számú üzlet használatára jogosult személyében változás történt. Nyilatkozom arról, hogy a változás az üzletben folytatott tevékenységet, illetve a forgalmazott üzletköteles termékkört nem érinti.

Az üzlet elnevezése nem változott / új elnevezése:……………………………………………………………
Az üzletben elhelyezett új vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai (sorszámtól sorszámig): ………………………………………………..……..Használatba vételének időpontja: --

Az üzlet nyitvatartási ideje nem változott / új nyitvatartási ideje:
Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap


Felvett új bejelentésköteles termékkör jelzőszáma:……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..

Bejelentésem a nyilatkozatomat helyesen tartalmazza, melyet elolvasás után, mint akaratommal és nyilatkozatommal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírom. Tudomásul veszem, hogy a kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vétele nem mentesíti a kereskedőt a tevékenység végzéséhez, illetve a meghatározott termékek forgalmazásához szükséges további, külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól!


Kelt. ………..……………..……, …………………......….év……………...…………....…..….hó…….…..nap 


…………………………………..
									    bejelentő aláírása (bélyegzője)

Az üzlet előző üzemeltetőjének nyilatkozata

…………………………………………………………………………. egyéni vállalkozó / képviseletére jogosult vezető tisztségviselője, mint a fent nevezett üzlet előző üzemeltetője elismerem, hogy az üzlet használatára jogosult személyében változás történt. Tudomásul veszem azt, hogy a részemre kiállított ……………………………............ napján kelt ………………………………..……. ügyiratszámú igazolás a változás bejelentésének napjától kereskedelmi tevékenység végzésére nem jogosít fel.

Kelt. ………..……………..……, …………………......….év…….……………..…..….hó…………….…..nap 


                                                                                                 …………………………………………..
							               az előző üzemeltető aláírása (bélyegzője)







Csatolt mellékletek
vállalkozói igazolvány, vagy igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásáról  
	cég esetén: cégkivonat (végzés) és aláírási címpéldány
vásárlók könyve hitelesítésre
képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás
	az üzlet használatának jogcímét igazoló okirat, haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulása, közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulása
Vendéglátó üzlet esetében az üzemeltetőnek a vendéglátóhely típusáról a mellékletben foglaltak szerint nyilatkoznia kell. 
Melléklet 
Vendéglátóhely üzlettípusok és azok jellemzői
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 4. melléklete szerint
Vendéglátó tevékenység esetén a megfelelő üzlettípus melletti helyen „X”-el jelölendő 

 Étterem                       
Fő terméktípus:
Melegétel
Tevékenység TEÁOR kódja
TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás
Üzemeltetés típusa
Egész éven át nyitva tartó/időszakos
Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:
A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Vendégtérrel rendelkezik, a vendégeknek biztosítani kell a helyszíni fogyasztás lehetőségét.
Konyha jellege, ételkészítés helye:
Az ételeket helyben készítik, főzőkonyhával rendelkezik.

 Büfé
Fő terméktípusa:
Melegétel/hidegétel
Tevékenység TEÁOR kódja
TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás
Üzemeltetés típusa
Egész éven át nyitva tartó/időszakos
Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:
A kiszolgálás önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.
Konyha jellege, ételkészítés helye:
Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik. 

 Cukrászda
Fő terméktípusa:
Cukrászati készítmény, édesipari termék
Tevékenység TEÁOR kódja
TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás
Üzemeltetés típusa
Egész éven át nyitva tartó/időszakos
Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:
A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.
Konyha jellege, ételkészítés helye:
A cukrászati termékeket nem feltétlenül a helyszínen készítik. 

 Kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely
Fő terméktípusa:
Kávéital, alkoholmentes ital
Tevékenység TEÁOR kódja
TEÁOR’08: 5630 - Italszolgáltatás
Üzemeltetés típusa
Egész éven át nyitva tartó/időszakos
Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:
A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.
Konyha jellege, ételkészítés helye:
Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik. 
 Italüzlet, bár
Fő terméktípusa:
Szeszes ital
Tevékenység TEÁOR kódja
TEÁOR’08: 5630 - Italszolgáltatás
Üzemeltetés típusa
Egész éven át nyitva tartó/időszakos
Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:
A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.
Konyha jellege, ételkészítés helye:
Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik. 

 Zenés-táncos szórakozóhely
Fő terméktípusa:
Szeszes ital
Tevékenység TEÁOR kódja
TEÁOR’08: 5630 - Italszolgáltatás
Üzemeltetés típusa
Egész éven át nyitva tartó/időszakos
Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:
Zenés szolgáltatást nyújt, tánctérrel rendelkezik. A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (poharak stb.).
Konyha jellege, ételkészítés helye:
Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik. 

 Munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely
Fő terméktípusa:
Melegétel/hidegétel
Tevékenység TEÁOR kódja
TEÁOR’08: 5629 - Egyéb vendéglátás
Üzemeltetés típusa
Egész éven át nyitva tartó/időszakos
Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:
A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Vendégtérrel rendelkezik, a helyszíni fogyasztás lehetőségét kötelező biztosítania.
Konyha jellege, ételkészítés helye:
Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik, minimum tálalóval vagy melegítőkonyhával kell rendelkeznie. 

 Gyorsétterem
Fő terméktípusa:
Melegétel/hidegétel
Tevékenység TEÁOR kódja
TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás
Üzemeltetés típusa
Egész éven át nyitva tartó/időszakos
Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:
A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.
Konyha jellege, ételkészítés helye:
Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik, minimum befejező konyhával rendelkezik. 


 Rendezvényi étkeztetés
Fő terméktípusa:
Melegétel/hidegétel
Tevékenység TEÁOR kódja
TEÁOR’08: 5621 - Rendezvényi étkeztetés
Üzemeltetés típusa
Alkalmi
Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:
A kiszolgálás helye a rendezvény. A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.
Konyha jellege, ételkészítés helye:
Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik. 

 Alkalmi vendéglátóhely
Fő terméktípusa:
Melegétel/hidegétel, kávéital, alkoholmentes és szeszes ital
Tevékenység TEÁOR kódja
TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás
Üzemeltetés típusa
Alkalmi
Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:
Meghatározott helyen üzemel. A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Pl. Telepített food truck, borozó egy borfesztiválon
Konyha jellege, ételkészítés helye:
Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik. 

 Mozgó vendéglátóhely
Fő terméktípusa:
Melegétel/hidegétel, kávéital, alkoholmentes és szeszes ital
Tevékenység TEÁOR kódja
TEÁOR’08: 5610 - Éttermi, mozgó vendéglátás
Üzemeltetés típusa
Alkalmi
Kiszolgálás jellege, felhasznált eszközök, fogyasztás helye:
Folyamatosan változtatja a helyét, nem tartózkodik huzamosabb ideig egy helyben. A kiszolgálás önkiszolgáló értékesítés formájában történik nem biztosít ülőhelyet, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Pl. Mozgó food truck, mozgó (kiskocsin) borozó egy borfesztiválon
Konyha jellege, ételkészítés helye:
Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.


