
A 210/2009 (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás 

A) Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 
 

1. Nyilvántartásba vétel száma 1/2013.B. 

2. A kereskedő neve, címe, illetve székhelye  

Neve: Urbán György ev.  

Címe: 3672 Borsodnádasd, Csurgó utca 3. 

Székhelye: 3672 Borsodnádasd, Csurgó utca 3. 

A kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartás száma, illetve a kistermelő 

regisztrációs száma 3322149 

3. A kereskedő statisztikai száma: 45183685-4222-231-05 

4. A kereskedelmi tevékenység helye 

4.1. A kereskedelmi tevékenység címe: 3347 Balaton, Kossuth u. 45. 

4.2. Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke 

4.3. Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 

tevékenység egy része megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 

illetve az országos jelleg megjelölése 

4.4. Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, 

vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a 

megye, illetve az országos jelleg megjelölése 

5. A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység  
6. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik 

6.1. A napi/heti nyitva tartási idő: H-P: 8-17, Sz:8-12., V:Zárva 

6.2. Az üzlet elnevezése: Vegyeskereskedés 

6.3. Az üzlet alapterülete (m2): 30 m2 

6.4. Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: - 

6.5. A 25. § (4) bekezdése szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja 

7. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből 

1.11. Egyéb élelmiszer, 

13. Festék, lakk, 

14. Vasáru, barkács, és építési anyag, 

18. Papír- és írószer, művészellátó cikk, 

30. Virág és kertészeti cikk, 

43. Emlék- és ajándéktárgy. 

7.1. A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: - 

8. Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 

8.1. Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont) 

8.2. Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. 

pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: Kiskereskedelem 

8.3. Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont) 

9. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

9.1. szeszesital-kimérést, illetve: Nem 

9.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: Nem 

10. Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön 

engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön 

engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi 

formák és helyek szerinti bontásban) 



A 210/2009 (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás 

A) Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 
 

11. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének 

időpontja: módosítás: 2013. május 13. 

 

2013. április 19. 

 

 

1. Nyilvántartásba vétel száma 2/2013.B. 

2. A kereskedő neve, címe, illetve székhelye  

Neve: Magyar Posta Zrt. 

Címe: 3347 Balaton, Kossuth u. 45. 

Székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág út 2-6. 

A kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartás száma, illetve a kistermelő 

regisztrációs száma 01-10-042463 

3. A kereskedő statisztikai száma: 10901232-5310-114-01 

4. A kereskedelmi tevékenység helye 

4.1. A kereskedelmi tevékenység címe: 3347 Balaton, Kossuth u. 45. 

4.2. Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke 

4.3. Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység 

egy része megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos 

jelleg megjelölése 

4.4. Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 

települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 

kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése 

5. A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység  

6. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik 

6.1. A napi/heti nyitva tartási idő: H-P: 08.00-15.00; Szo-V: Zárva  

6.2. Az üzlet elnevezése: Balaton Postabolt 

6.3. Az üzlet alapterülete (m2): 58 

6.4. Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: - 

6.5. A 25. § (4) bekezdése szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja 

7. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből 

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes 

ital, 

1.9. Édességáru, 

1.11. Egyéb élelmiszer, 

1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék,  

7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 

9. Villamos háztartási készülék, és villamossági cikk, 

11. Audiovizuális termék, 

12. Telekommunikációs cikk, 

16. Könyv, 

17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, 

18. Papír- és írószer, művészellátó cikk 

19. Számítógépes hardver és szoftver termék, 

20. Illatszer, drogéria, 

26. Sportszer, sporteszköz, 



A 210/2009 (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás 

A) Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 
 

27. Játékáru, 

28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék, 

37. Mezőgazdasági termékek, 

43. Emlék és ajándéktárgy, 

44. Numizmatikai termék, 

45. Kreatív hobbi és dekorációs termék. 

7.1. A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: - 

8. Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 

8.1. Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont) 

8.2. Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 

30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: Kiskereskedelem 

8.3. Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont) 

9. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

9.1. szeszesital-kimérést, illetve: Nem 

9.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: Nem 

10. Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 

külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön 

engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi 

formák és helyek szerinti bontásban) 

11. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és 

megszűnésének időpontja: módosítás: 2013. szeptember 2. (jogszabályváltozás miatt 

üzletkötelesből bejelentésköteles lett) 
 

2013. szeptember 2. 

 

 

1. Nyilvántartásba vétel száma 3/2013.B. 

2. A kereskedő neve, címe, illetve székhelye  

Neve: Sulyok Mihályné 

Címe: 3347 Balaton, Kossuth út 121. 

Székhelye: 3347 Balaton, Kossuth út 106/a. 

A kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartás száma, illetve a kistermelő 

regisztrációs száma 3568079 

3. A kereskedő statisztikai száma: 72692273 

4. A kereskedelmi tevékenység helye 

4.1. A kereskedelmi tevékenység címe: 3347 Balaton, Kossuth u. 121. 

4.2. Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke 

4.3. Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység 

egy része megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos 

jelleg megjelölése 

4.4. Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 

települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 

kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése 

5. A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység  

6. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik 

6.1. A napi/heti nyitva tartási idő: H-Cs: 15.00-22.00; P: 15.00-24.00; Szo: 08.00-

12.00; 15.00-24.00; V: 08.00-12.00; 15.00-22.00. 



A 210/2009 (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás 

A) Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 
 

6.2. Az üzlet elnevezése: Drink Bár/Zanzi Bár 

6.3. Az üzlet alapterülete (m2): 70 

6.4. Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: 50 fő 

6.5. A 25. § (4) bekezdése szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja 

7. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből 

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes 

ital, 

1.9. Édességáru, 

7.1. A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 

- Alkoholtermék 

- Sör 

- Bor 

- Pezsgő 

- Köztes alkoholtermék. 

8. Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 

8.1. Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont) 

8.2. Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 

30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: Kiskereskedelem, vendéglátás 

8.3. Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont) 

9. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

9.1. szeszesital-kimérést, illetve: Igen 

9.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: Nem 

10. Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 

külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön 

engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi 

formák és helyek szerinti bontásban) 

11. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és 

megszűnésének időpontja: módosítás: 2013. szeptember 2. (jogszabályváltozás miatt 

üzletkötelesből bejelentésköteles lett) 
 

2013. szeptember 2. 

 

 

1. A nyilvántartásba vétel száma: 1/2013. B 

2. A kereskedő neve, címe, és székhelye: Sulyok Mihályné 3347 Balaton, Kossuth u. 

106/a. 

3. A kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő 

regisztrációs száma: 3568079 

4. A kereskedő statisztikai száma: 72692273 

5. Az üzlet 

5.1 A napi/heti nyitva tartási ideje: H-P: 08.00-12.00; 14.00-16.00; Szo: 08.00-

12.00; V: Zárva 
5.2 Címe, helyrajzi száma: 3347 Balaton, Egészségház u. 2/a. 

5.3 Elnevezése: Zöldség-Gyümölcs 

5.4 Alapterülete (m2): 36 

6. Üzletek szerinti bontásban a forgalmazott 

6.1 Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján- 



A 210/2009 (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás 

A) Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 
 

6.2 Egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből: 

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 

1.7. Zöldség, gyümölcs, 

1.9. Édességáru, 

1.10. Tej, tejtermék, 

1.11. Egyéb élelmiszer, 

27. Játékáru, 

30. Virág és kertészeti cikk, 

43. Emlék és ajándéktárgy. 

6.3 A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 

- Alkoholtermék 

- Sör 

- Bor 

- Pezsgő 

- Köztes alkoholtermék 

7 Üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege 

7.1 Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont)  

7.2 Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont) 

8. Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a 

külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön 

engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát 

9. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének 

időpontja: 1997. szeptember 4. 

 

2013. január 23. 

 

 

1. Nyilvántartásba vétel száma 5/2013.B. 

2. A kereskedő neve, címe, illetve székhelye  

Neve: Bárdos Bálintné 

Címe: 3347 Balaton, Kossuth út 49. 

Székhelye: 3347 Balaton, Kossuth út 49. 

A kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartás száma, illetve a kistermelő 

regisztrációs száma 1959926 

3. A kereskedő statisztikai száma: 72691973 4711 231 10 

4. A kereskedelmi tevékenység helye 

4.1. A kereskedelmi tevékenység címe: 3347 Balaton, Kossuth út 49. 

4.2. Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke 

4.3. Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység 

egy része megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos 

jelleg megjelölése 

4.4. Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 

települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 

kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése 

5. A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység  

6. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik 

6.1. A napi/heti nyitva tartási idő: H-P: 07.00-21.00; Szo: 07.00-22.00. 



A 210/2009 (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás 

A) Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 
 

6.2. Az üzlet elnevezése: Cuki Presszó 

6.3. Az üzlet alapterülete (m2): 60 

6.4. Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: 20 fő 

6.5. A 25. § (4) bekezdése szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja 

7. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből 

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes 

ital, 

1.9. Édességáru. 

7.1. A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 

- Alkoholtermék 

- Sör 

- Bor 

- Pezsgő 

- Köztes alkoholtermék. 

8. Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 

8.1. Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont) 

8.2. Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 

30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: Kiskereskedelem, vendéglátás 

8.3. Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont) 

9. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

9.1. szeszesital-kimérést, illetve: Igen 

9.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: Nem 

10. Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 

külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön 

engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi 

formák és helyek szerinti bontásban) 

11. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és 

megszűnésének időpontja: módosítás: 2013. szeptember 2. (jogszabályváltozás miatt 

üzletkötelesből bejelentésköteles lett) 
 

2013. szeptember 2. 

 

 

1. Nyilvántartásba vétel száma 6/2013.B. 

2. A kereskedő neve, címe, illetve székhelye  

Neve: MÁMOR-2000 Vendéglátó Kereskedelmi Bt. 

Címe: 3347 Balaton, Kossuth út 63. 

Székhelye: 3347 Balaton, Kossuth út 24/a. 

A kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartás száma, illetve a kistermelő 

regisztrációs száma 10-06-023515 

3. A kereskedő statisztikai száma: 20357902-5540-212-10 

4. A kereskedelmi tevékenység helye 

4.1. A kereskedelmi tevékenység címe: 3347 Balaton, Kossuth út 63. 

4.2. Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke 

4.3. Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység 
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A) Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 
 

egy része megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos 

jelleg megjelölése 

4.4. Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 

települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 

kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése 

5. A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység  

6. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik 

6.1. A napi/heti nyitva tartási idő: H-Cs: 07.00-12.00; 14.00-21.00; P-Szo: 07.00-

12.00; 14.00-03.00; V: 07.00-12.00; 14.00-21.00. 
6.2. Az üzlet elnevezése: Balaton Presszó 

6.3. Az üzlet alapterülete (m2): 150 

6.4. Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: 70 fő 

6.5. A 25. § (4) bekezdése szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja 

7. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből 

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 

1.9. Édességáru. 

7.1. A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 

- Alkoholtermék 

- Sör 

- Bor 

- Pezsgő 

- Köztes alkoholtermék. 

8. Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 

8.1. Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont) 

8.2. Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 

30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: Kiskereskedelem, vendéglátás 

8.3. Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont) 

9. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

9.1. szeszesital-kimérést, illetve: Igen 

9.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: Nem 

10. Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 

külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön 

engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi 

formák és helyek szerinti bontásban) 

11. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és 

megszűnésének időpontja: módosítás: 2013. szeptember 2. (jogszabályváltozás miatt 

üzletkötelesből bejelentésköteles lett) 
 

2013. szeptember 2. 

 

 

1. Nyilvántartásba vétel száma 1/2016.B. 

2. A kereskedő neve, címe, illetve székhelye  

Neve: Kormos László  

Címe: 3347 Balaton, Jókai u. 1. 

Székhelye: 3347 Balaton, Jókai u. 1. 



A 210/2009 (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás 

A) Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 
 

A kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartás száma, illetve a kistermelő 

regisztrációs száma 5006214 

3. A kereskedő statisztikai száma: 47919680-4791-231-10 

4. A kereskedelmi tevékenység helye 

4.1. A kereskedelmi tevékenység címe: - 

4.2. Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke 

4.3. Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység 

egy része megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos 

jelleg megjelölése 

4.4. Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 

települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 

kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: Az egész ország 

területére kiterjedően. 

5. A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység  

6. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik 

6.1. A napi/heti nyitva tartási idő: - 

6.2. Az üzlet elnevezése: - 

6.3. Az üzlet alapterülete (m2): - 

6.4. Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: - 

6.5. A 25. § (4) bekezdése szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja 

7. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből 

37. Mezőgazdasági, méhészeti cikk és a tevékenységhez szükséges eszközök. 

7.1. A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: - 

8. Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 

8.1. Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont) 

8.2. Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 

30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: Kiskereskedelem, csomagküldő 

internetes kereskedelem. 
8.3. Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont) 

9. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

9.1. szeszesital-kimérést, illetve: Nem 

9.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: Nem 

10. Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 

külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön 

engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi 

formák és helyek szerinti bontásban) 

11. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és 

megszűnésének időpontja: 2016. szeptember 7. 

 

2016. szeptember 7. 

 


