Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal
9500 Celldömölk, Városháza tér 1. Telefon:(36 95)525-810
Bejelentés-köteles tevékenység esetén: Illetékmentes
Adatmódosítás: Illetékmentes
Működési engedély-köteles tevékenység esetén: Illetékmentes
Működési engedély adatmódosítása: Illetékmentes

Hivatalba érkezett:
20…..
……………….hó
……………….nap

Átvette:
…………………..

BEJELENTÉS
a kereskedelmi tevékenységek végzésnek feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet
értelmében

❑ Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról
A 210 / 2009 (IX.29.) Korm. rendelet szerinti bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység(ek) esetén

❑ Működési engedély kiadására irányuló kérelem

A 210 / 2009 (IX.29.) Korm. rendelet szerinti működési engedély-köteles tevékenység(ek) esetén

Az üzlet: ❑ új (tervezett) ❑ működő (adatmódosítás)
Mit módosít?: ❑ Tevékenység ❑ Üzemeltető (jogutódlás) ❑ Üzemeltető egyéb ❑ Egyéb
Amennyiben meglévő működési engedélyt/bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységet módosít, a
módosítás napja:…………….év……………………………..hó…………………nap
Egyéb esetén:………………………………………………………………………………..
Üzemeltető (jogutódlás) váltás esetében:
Átvett üzlet esetén büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az üzletben folytatott
tevékenységet, illetve forgalmazott termékkört nem módosítva tevékenységemet az előző üzemeltető
működési feltételeivel mindenben megegyezően kívánom folytatni.
aláírás, bélyegző

1. A kereskedelmi tevékenység végzőjének (üzemeltetőjének) adatai:
1.1. Rövid

neve:



1.2. Neve: ……………………………………………………………………....………………………………………….
1.2.1 Természetes személy esetén:
Kereskedő, fenntartó, üzemeltető születési neve: …………………………………………………
Születési helye, ideje: ………………………………………………………………………………..
Anyja születési neve: …………………………………………………………………………………
1.3. Kereskedő

címe, székhelye:

 ………………………………………………helység…………………………utca……………………szám
1.4. Statisztikai számjele: ---
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Adószáma:……………………………………………………………….
1.5. Cégjegyzékszáma …………………………………………………………………...
Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma:……………………………………………
Kistermelő regisztrációs száma:……………………………………………………..

2. A kereskedelmi tevékenység adatai:
2.1. Kereskedelmi tevékenység címe :

 ………………………….helység………………….………….……....utca……………szám……………..hrsz
2.2Jelenlegi MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYÉNEK, BEJELENTÉSÉNEK:
iktatószáma:…………………………………… nyilvántartási száma:……………………………………….

2.2. A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a tevékenység formája a kereskedelemről
szóló 2005. évi CLXIV. törvény 3. § (4) bekezdése szerint:
üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

❑

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység

❑

bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység

❑

vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység

❑

közterületi értékesítés

❑

közvetlen értékesítés

❑

üzleten kívüli kereskedelem

❑

csomagküldő kereskedelem

❑

automatából történő értékesítés

❑

2.3. Mozgóbolt esetében a működési terület és útvonal jegyzéke: Csatolt túraterv alapján
(mellékletben)
2.4. Üzlet bejelentett nyitva tartási ideje:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
2.5. Használatának jogcíme: ❑. Tulajdonos ❑ Társtulajdonos ❑ Bérlő ❑ Haszonélvező
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2.6. Az üzlet tulajdonosa, illetve társtulajdonosai, haszonélvezője:
Név

Irányítószám

Helység

…………..…...………….....
2. …………………………….……………………..…...……………..
3. …………………………….……………………..…...……………..
1. ……………………….………………

Utca, házszám.
……............………………………
.………….…………………...……
.………….…………………...……

2.7. Az üzlettel közvetlenül szomszédos ingatlan tulajdonosa, társasház közös képviselője:
Név

Irányítószám

Helység

…………..…...………….....
2. …………………………….……………………..…...……………..
3. …………………………….……………………..…...……………..
1. ……………………….………………

Utca, házszám.
……............………………………
.………….…………………...……
.………….…………………...……

Üzlet elnevezése (az üzlet elnevezésének, cégfeliratának utalni kell az üzlet szakjellegére, fő tevékenységére,
az ott vásárolható árukra, szolgáltatásokra – magyar nyelven mindenképpen):
2.8.

………………………..………………………………………………………………………………….
2.9.

Üzlet alapterülete:…………………………… (m2)
Kerthelyiség, terasz alapterülete:………………(m2)

2.10. Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:……………………………(fő)
Kerthelyiség, terasz befogadóképessége:…………………………… (fő)
2.11. Vendéglátóhely üzlettípus megjelölése (nyomtatvány mellékelte alapján):
………………………………………………
2.12

Vásárlók Könyve azonosító adatai:
sorszáma: …………………………………………………………………………………….
hitelesítés kelte: ……………………………………………………………………………..
használatba vétel, tevékenység megkezdésének napja:……………………………………

3. A forgalmazni kívánt termékek (megjelölése):
3.1. A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján
(kizárólag üzletben forgalmazható termékek):

engedély
köteles
engedély
köteles

1. 2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt. szerinti
tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag;
3. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer
tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
4. állatgyógyászati készítményekés hatóanyagaik;
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5. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai
tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek,
az ott meghatározott kivételekkel;
6. növényvédő szerek és hatóanyagaik;
7. nem veszélyes hulladék;
8. „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy
propán-bután gáz és az üzemanyag.
3.2 Az egyes kereskedelmi FORMÁK és HELYEK szerinti bontásban a FORGALMAZNI KÍVÁNT
TERMÉKEK sorszáma és megnevezése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. sz. melléklete
alapján: /Kérem tegyen X jelet a termékkör elé/
TERMÉKKÖRÖK
Élelmiszer
Meleg-, hideg étel
Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital
Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
Cukrászati készítmény, édesipari termék
Hús-és hentesáru
Hal
Zöldség- és gyümölcs
Kenyér- és pékáru, sütőipari termék
Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.),
Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.),
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé,
tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.),
1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.);
2
Dohányterméket kiegészítő termék
3
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző,
kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű,
varrócérna, gomb stb.);
4
Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)
5
Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk
stb.);
6
Lábbeli- és bőráru
7
Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk
8
Hangszer
9
Villamos háztartási készülék és villamossági cikk
10
Audió- és videóberendezés
11
Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.);
12
Telekommunikációs cikk
13
Festék, lakk
14
Vasáru, barkács, és építési anyag
15
Szaniteráru
16
Könyv
17
Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány
18
Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.);
19
Számítógépes hardver- és szoftver termék
20
Illatszer, drogéria
21
Háztartási tisztítószer, vegyi áru
22
Gépjármű- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármű-kenőanyag, hűtőanyag és adalékanyag
23
Háztartási tüzelőanyag
24
Palackos gáz
1
1.1.
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Óra- és ékszer
Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas
felszerelés, kiegészítők stb.);
Játékáru
Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, mankó
stb.)
Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny
Virág és kertészeti cikk
Kedvtelésből tartott állat
Állateledel, takarmány
Állatgyógyászati termék
Szexuális termék
Fegyver és lőszer
Pirotechnikai termék
Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez
szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.)
Fotócikk
Optikai cikk
Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk
Temetkezési kellék
Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru
Emlék- és ajándéktárgy;
Numizmatikai termék
Kreatív-hobbi és dekorációs termék
Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség);
Személygépjármű
Egyéb gépjármű (tehergépjármű, lakókocsi, 3,5 tonnánál nehezebb jármű);
Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék
Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék
Mezőgazdasági nyersanyag, termék (gabona, nyersbőr, toll stb.);
Mezőgazdasági ipari gép, berendezés
Irodagép, -berendezés, irodabútor
Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelőgép, mérőberendezés, professzionális elektromos gép,
berendezés, hajó, repülőgép stb.);
Ipari vegyi áru
Egyéb termelési célú alapanyag termék (műanyag-alapanyag, nyersgumi, ipari textilszál, textilipari
rostanyag, kartonpapír, drágakő
Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék
Zálogház által, a tevékenysége keretén belül felvett és ki nem váltott zálogtárgy
Egyéb (jelölje meg, sorolja fel):
……………………………………………………………………….…………………………….

3.3. Jövedéki termékek megjelölése:

❑ásványolaj, ❑alkoholtermék, ❑ sör, ❑bor, ❑pezsgő, ❑köztes alkoholtermék,
3.4 Kereskedelmi formák és helyek/üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi
tevékenység jellege:
Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység esetén:

❑kereskedelmi

ügynöki tevékenység: olyan tevékenység, amelynek keretében a kereskedő más javára termékek,
szolgáltatások eladására vagy vételére tárgyalásokat folytat, és azokra megbízás alapján szerződést köt
❑kiskereskedelmi tevékenység: 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;
❑vendéglátás: kész- vagy helyben készített ételek, italok jellemzően helyben fogyasztás céljából történő forgalmazása,
ideértve az azzal összefüggő szórakoztató és egyéb szolgáltató tevékenységet is.
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Ezen belül melegkonyhás vendéglátóhely: ❑Igen ❑Nem
tevékenység: 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;

❑nagykereskedelmi

Működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység esetén:

❑kiskereskedelmi tevékenység: 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;
❑nagykereskedelmi tevékenység: 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;

3.5 Szeszes ital kimérését folytatni kívánom: ❑Igen ❑Nem
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 200 m-en belül a 210/2009. (IX.29.) Kormányrendeletben
meghatározott védett intézmény nem található, vagy melegkonyhás vendéglátóhelyet kívánok üzemeltetni.

3.6 Az engedélyezési eljárásban szemle megtartását kérem: ❑Igen ❑Nem
3.7 Vendéglátó üzlet esetén az alábbi szolgáltatásokat kívánom nyújtani:

❑zeneszolgáltatás ❑műsoros előadás ❑tánc ❑szórakoztató játék ❑II. kategóriájú játékterem
(Fentiekben meghatározott tevékenység akkor folytatható, ha a vendéglátó üzlet megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt követelményeknek.
Az üzletben szerencsejátéknak minősülő játék csak a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben
meghatározott feltételekkel működtethető, illetve folytatható.)

4. Csatolandó iratok:

❑ Cégbejegyzés, aláírási címpéldány vagy vállalkozói igazolvány másolata
❑ nem a kérelmező tulajdonában levő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló
okirat (a tulajdoni lap kivételével);

❑ haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását
igazoló okirat;

❑ közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak
hozzájárulását igazoló okirat.
Egyéb dokumentumok:
o Meghatalmazás két tanú aláírásával (amennyiben nem a képviseletre, aláírásra jogosult jár el az eljárás során).
o VÁSÁRLÓK KÖNYVE – hitelesítés céljából.
o A keletkező szilárd hulladék szabályszerű elhelyezésének igazolása (szemétszállítási szerződés, stb.).
Csatolt pótlapok száma: ……………..db
Csatolt mellékletek összesen: ……….db
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben szereplő adatok és nyilatkozatok a valóságnak
megfelelnek.
A kereskedő hozzájárul a 2009. évi LXXVI. törvény 34.§ (1) bekezdése szerinti, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló adatai
(levelezési címe, telefon- vagy telefaxszáma), valamint adószáma kezeléséhez és közzétételéhez.

Kelt:

;

év

hó

telefonszám:
cégszerű aláírás, bélyegző
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A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 4. melléklete alapján a vendéglátóhely üzlettípusok és azok
jellemzői:
1. Étterem
Fő terméktípusa:
Tevékenység TEÁOR kódja
Üzemeltetés típusa
Kiszolgálás jellege, felhasznált
eszközök, fogyasztás helye:

Melegétel
TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás
Egész éven át nyitva tartó/időszakos
A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, többször használatos edényekben
(étkészlet, poharak stb.). Vendégtérrel rendelkezik, a vendégeknek biztosítani kell a
helyszíni fogyasztás lehetőségét.
Az ételeket helyben készítik, főzőkonyhával rendelkezik.

Konyha jellege, ételkészítés
helye:
2. Büfé
Fő terméktípusa:
Melegétel/hidegétel
Tevékenység TEÁOR
TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás
kódja
Üzemeltetés típusa
Egész éven át nyitva tartó/időszakos
Kiszolgálás jellege,
A kiszolgálás önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet,
felhasznált eszközök,
poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.
fogyasztás helye:
Konyha jellege,
Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.
ételkészítés helye:
3. 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
A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször
eszközök, fogyasztás helye:
használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét
nem kötelező biztosítania.
Konyha jellege, ételkészítés
A cukrászati termékeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.
helye:
4. 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
A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször
eszközök, fogyasztás helye:
használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét
nem kötelező biztosítania.
Konyha jellege, ételkészítés
Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.
helye:
5. Italüzlet, bár
Fő terméktípusa:
Szeszes ital
Tevékenység TEÁOR kódja
TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás
Üzemeltetés típusa
Egész éven át nyitva tartó/időszakos
Kiszolgálás jellege, felhasznált
A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször
eszközök, fogyasztás helye:
használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét
nem kötelező biztosítania.
Konyha jellege, ételkészítés
Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.
helye:
6. 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
Zenés szolgáltatást nyújt, tánctérrel rendelkezik. A kiszolgálás lehet hagyományos
eszközök, fogyasztás helye:
vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (poharak stb.).
Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.
7. Munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely
Fő terméktípusa:
Melegétel/hidegétel
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Tevékenység TEÁOR kódja
Üzemeltetés típusa
Kiszolgálás jellege, felhasznált
eszközök, fogyasztás helye:
Konyha jellege, ételkészítés
helye:
8. Gyorsétterem
Fő terméktípusa:
Tevékenység TEÁOR kódja
Üzemeltetés típusa
Kiszolgálás jellege, felhasznált
eszközök, fogyasztás helye:

TEÁOR’08: 5629 – Egyéb vendéglátás
Egész éven át nyitva tartó/időszakos
A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, többször használatos edényekben
(étkészlet, poharak stb.). Vendégtérrel rendelkezik, a helyszíni fogyasztás lehetőségét
kötelező biztosítania.
Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik, minimum tálalóval vagy
melegítőkonyhával kell rendelkeznie.
Melegétel/hidegétel
TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás
Egész éven át nyitva tartó/időszakos
A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször
használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem
kötelező biztosítania.
Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik, minimum befejező konyhával
rendelkezik.

Konyha jellege, ételkészítés
helye:
9. Rendezvényi étkeztetés
Fő terméktípusa:
Melegétel/hidegétel
Tevékenység TEÁOR kódja TEÁOR’08: 5621 – Rendezvényi étkeztetés
Üzemeltetés típusa
Alkalmi
Kiszolgálás jellege,
A kiszolgálás helye a rendezvény. A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló,
felhasznált eszközök,
egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni
fogyasztás helye:
fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.
Konyha jellege, ételkészítés Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.
helye:
10. 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,
Meghatározott helyen üzemel. A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló,
felhasznált eszközök,
egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Pl. Telepített
fogyasztás helye:
food truck, borozó egy borfesztiválon
Konyha jellege, ételkészítés
Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.
helye:
11. Mozgó vendéglátóhely
Fő terméktípusa:
Melegétel/hidegétel, kávéital, alkoholmentes és szeszes ital
Tevékenység TEÁOR
TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás
kódja
Üzemeltetés típusa
Alkalmi
Kiszolgálás jellege,
Folyamatosan változtatja a helyét, nem tartózkodik huzamosabb ideig egy helyben. A
felhasznált eszközök,
kiszolgálás önkiszolgáló értékesítés formájában történik nem biztosít ülőhelyet, egyszer vagy
fogyasztás helye:
többször használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Pl. Mozgó food truck, mozgó
(kiskocsin) borozó egy borfesztiválon
Konyha jellege,
Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.
ételkészítés helye:
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Közös adatkezelő:

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal
székhely: 9500 Celldömölk, Városháza tér 1.,
képviseli: Farkas Gábor jegyző
e-mail cím: celldomolk@celldomolk.hu
telefon: 95/777-810

Az adatkezelés célja: bejelentés készítése a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.
29.) Kormányrendelet értelmében a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról vagy a működési
engedély iránti kérelemről.
Az adatkezelés jogalapja: tájékoztatom, hogy személyes adatainak kezelése közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; (GDPR 6. cikk (1) bek. e)
pont).
Az általunk kezelt személyes adatok: az érintett neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja születési neve,
címe, székhelye, adószáma, egyéni vállalkozó nyilvántartási száma, kistermelő regisztrációs száma,
Adatfeldolgozó: A személyes adatok rögzítésre kerülnek az önkormányzat ASP rendszerébe, valamint az Országos
Kereskedelmi Nyilvántartásba, amelyet a Zala Megyei Kormányhivatal (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső u. 10.)
vezet. A nyilvántartás a kormányhivatal honlapjáról elérhető, nyilvános, azonban nem közhiteles. A közhiteles
nyilvántartást a kereskedelmi tevékenység helye szerinti település jegyzője, mint kereskedelmi hatóság vezeti és
közzéteszi az önkormányzat honlapján. A személyes adatokat a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvénnyel
összhangban a Központi Statisztikai Hivatal (1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7.) részére át kell adni és a törvény 6/H.§a értelmében statisztikai célból felhasználhatja.
Adatkezelés időtartama: Az eljárás során keletkezett iratok megőrzési ideje a Celldömölki Közös Önkormányzati
Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzata alapján 10 év.
Adatkezeléssel kapcsolatos jogok:
•

joga van ahhoz, hogy részletesen tájékozódhasson minden tényről, amely az Ön személyes adatainak
kezelésével kapcsolatos (a személyes adatai kezelésének céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és
adatfeldolgozásra jogosult személyek köréről, az adatkezelés időtartamáról, az adatok megismerésére
jogosult személyek köréről, az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire,
valamint a vonatkozó főbb jogszabályi helyekről),

•

kérheti a személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,

•

joga van az adathordozhatósághoz (amennyiben a személyes adatok kezelése automatizált módon
történik),

•

a törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése ellen, illetve

•

jogosult arra, hogy személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen
visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti – hozzájáruláson alapuló –
adatkezelés jogszerűségét.

•

joga van továbbá a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., http://naih.hu, telefonszám: +36 (1)
391-1400, postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve jogorvoslatért
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bírósághoz fordulni. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön
választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A
lakóhelye
vagy
tartózkodási
helye
szerinti
törvényszéket
megkeresheti
a
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. Amennyiben Ön külföldi állampolgár,
úgy a lakhelye szerint felügyeleti Hatósághoz is benyújthatja panaszát.
Felhívom figyelmét, hogy nem köteles a személyes adatok megadására, azonban személyes adatainak hiányában a
bejelentést nem tudjuk elvégezni.
A Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült
probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressen meg bennünket.
A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes
adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

Celldömölk, 2021. január

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal
adatkezelő
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