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        Nyilvántartás a mőködési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedı  

Neve: 
Bakos Magdolna 
adószáma: 63298637-2-33 

Címe és Székhelye:  
2376 Hernád, Váradi u. 78. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma: 5746789 
 
 

Statisztikai száma:  
63298637 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének idıpontja:  2008. október 27 Módosításának idıpontja:2013. június 17. Megszőnésének idıpontja: 
 

Az üzlet 
Napi/heti nyitva tartási ideje:          
                Naponta:      0600 – 2000 ig,  
                                    

Címe, helyrajzi száma:  
2376 Hernád, Váradi u. 78. 
                          1747 hrsz                    

Elnevezése:  
    ÉLELMISZERBOLT 

Alapterülete: 
     80 m2 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:   
                                          1.  Dohánygyártmány 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek 
megnevezése: 
Alkoholtermék, Sör, Bor, Pezsgı, Köztes 
alkoholtermék, 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: Dohánygyártmány 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján:          
1.3 Csomagolt kávé, dobozos-, ill. palackozott alkoholmentes, 
és szeszes ital,  1.5. Hús és hentesáru,  1.7. Zöldség-és 
gyümölcs, 1.8. Kenyér- és pékáru, 1.9. Édességáru,  1.10. Tej-, 
tejtermék,  1.11. Egyéb élelmiszer,  1.12 Közérzetjavító, 
étrend kiegészítı termék,  3. Textil, 16. Könyv, 17. Újság, 
napilap, folyóirat, 18. Papír, írószer,     20. Illatszer, drogéria, 
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru,  26. Sportszer, 
sporteszköz,  27. Játékáru,  32.Állateledel, takarmány, 42. 
Díszmőáru, mőalkotás, 43. Emlék és ajándéktárgy, 46. 
Használtcikk, 59 Egyéb éspedig: automatából történı 
értékesítés.  

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 
 

Termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján: 
NEMLEGES 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): Kiskereskedelem  
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): NEMLEGES 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): NEMLEGES Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): NEMLEGES 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont):  NEMLEGES 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): NEMLEGES 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
 

6/2013 
 
 
 
 
 
 
 

Lásd 
még: 

900-
52/2009 

 
 

 

Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt 
kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya: NEMLEGES 
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 Nyilvántartás a mőködési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedı  

Neve: 
PU-BO Bt 
adószána: 21116557-2-13 

Címe és Székhelye:  
2370 Dabas, Szent János út 50. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma:  
13-06-042583 
 

Statisztikai száma:  
 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének idıpontja:  2013. február 7. Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 
 

Az üzlet 
Napi/heti nyitva tartási ideje:          
Hétfıtıl csütörtökig és vasárnap: 8.00-22.00-ig, Péntek-szombat: 
8.00-24.00-ig  

Címe, helyrajzi száma:  
2376 Hernád,  Gyóni út 80. 151/7 hrsz                   

Elnevezése:  
 ARANYHAL SÖRÖZ İ 

Alapterülete: 
 45 m2 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:   
                                          1.  Dohánygyártmány 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek 
megnevezése: 
Alkoholtermék, Sör, Bor, Pezsgı, Köztes 
alkoholtermék, dohánygyártmány 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: Dohánygyártmány 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján: 

 2. Dohányáru 

 

 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  __________________ 
 
 

Termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján: 
_____________________________________________ 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  __________________________ 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): Kiskereskedelem vendéglátás 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEM 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): ________________________ 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):__________ 
 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
5/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lásd 
még: 

900-
30/2009 

 
 

 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont):  __________________ 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):___________ 
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 Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt 
kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya: NEMLEGES 
 

 
 Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedı  
Neve:  
 Tóth Ferenc                     
Adószáma: 49839405-1-33 

Címe és Székhelye:  
2376 Hernád, Köztársaság u. 23/a 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma:         2246015 
 
 

Statisztikai száma: 
49839405 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja: 2012. április 18. Módosításának idıpontja: 2013.01.28. Megszőnésének idıpontja: 

 A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
2376 Hernád, Köztársaság u. 23/a 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke:országos vásárok, piacok 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési 
terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: Országos vásárok piacok 
 

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése:   NEMLEGES 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,  Vásári, piaci kiskereskedelem 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:           
 Péntek:  1200 – 1600 ig, 
 Szombat, Vasárnap:900 –1600 ig,                                                                                                  

Az üzlet elnevezése: 
      CUKRÁSZDA 
 

az üzlet alapterülete 

(m2): 
            18m2  

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
NEMLEGES 

vásárlók könyve használatba vételének 
idıpontja: 
              2012 április 18. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  
1.1 Meleg- hideg étel, 1.2 Kávéital, alkoholmentes ital, 1.3 csomagolt kávé, 
dobos, ill. palackozott alkoholmentes és szeszes ital, 1.4 Cukrászati 
készítmény, édesipari termék,  1.5 Zöldség, gyümölcs, 1.9 Édességáru,  43. 
Emlék- és ajándékáru 

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
NEMLEGES 
 Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

Szeszesital-kimérést: NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
4/2013 

 
 
 
 
 
 
 

Lásd 
még: 

78/2012 
 

 

Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
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  Nyilvántartás a mőködési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedı  

Neve: 
Kollár Lészló 
adószána: 6183575-2-33 

Címe és Székhelye:  
2376 Hernád, Akácfa u. 14. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma: 5217217 
 
 

Statisztikai száma:  
6183575 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének idıpontja:  2013. január 24. Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 
2013. február 7. 

Az üzlet 
Napi/heti nyitva tartási ideje:          
                                  Naponta:      0600 – 0200 ig,  

Címe, helyrajzi száma:  
2376 Hernád,  Fı u. 82. 
                           49/1 hrsz                    

Elnevezése:  
 ARANYHAL SÖRÖZ İ 

Alapterülete: 
 130 m2 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:   
                                          1.  Dohánygyártmány 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek 
megnevezése: 
Alkoholtermék, Sör, Bor, Pezsgı, Köztes 
alkoholtermék, dohánygyártmány 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: Dohánygyártmány 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján:  1.2. 
Kávéital, alkoholmentes, és szeszes ital,  1.3 Dobozos-, ill. 
palackozott alkoholmentes, és szeszes ital 1.9 Édességáru, 2. 
Dohányáru 

 

 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  __________________ 
 
 

Termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján: 
_____________________________________________ 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  __________________________ 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): Kiskereskedelem vendéglátás 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEM 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): ________________________ 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):__________ 
 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
 
 
 

3/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lásd 
még: 

900-
30/2009 

 
 

 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont):  __________________ 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):___________ 
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 Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt 
kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya: NEMLEGES 
 

 
           
 
    Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedı  
Neve:  
             Dobos József 
adószáma: 50394496-2-33 

Címe és Székhelye: 
2377,Örkény,   
   Fı út 92 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelı 
regisztrációs száma:  
6039441 
 

Statisztikai száma: 
73425588 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja: 1997. augusztus 22. Módosításának idıpontja: 2013. január 23. Megszőnésének idıpontja: 

 
A kereskedelmi tevékenység helye: 

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
2376 Hernád, Fı út 102. 
 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke: ---------- 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a 
mőködési terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, vagy - 
ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a 
megye, illetve az országos jelleg megjelölése: ----------- 
 

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos 
jelleg megjelölése: ------------- 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:       
Hétfıtıl - Péntekig : 900 – 1700 ig 
          Szombat:          900 – 1200 ig 
 

Az üzlet elnevezése: 
Cristal Divat Stúdió és 
AUTÓALKATRÉSZÜZLET 

az üzlet alapterülete 

 (m2):                      
                30m2  

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége:-------- 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
idıpontja: 
1997. augusztus 22. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 4. Ruházat, 13, 
festék, lakk, 43. Emlék- és ajándéktárgy, 49. Személy-, és egyéb 
gépjármő alkatrész és tartozékai, 50. Motorkerékpár alkatrész és 
tartozékai 

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): ----------- 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
----------- 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
Kiskereskedelem 
 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
2/2013 

 
 
 

Lásd 
még: 

900-
16/2009 

 
 

Szeszesital-kimérést: nincs A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet:---------------- 
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 Ha a kereskedı 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): ------------------ 
 

  

 
 
 
 
Nyilvántartás a mőködési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 

Kereskedı  
Neve: 
NOMIFER Kft. 
adószáma:14397318-2-13 

Címe és Székhelye:  
2376. Hernád, Fı út 27/a 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma: Cg. 13-09-121662 
 
 

Statisztikai száma:  
14397318-4779-113-
13 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének idıpontja:  2008. július 17. Módosításának idıpontja:  2011. március 4.,  2012. július 20., 
2013. január 21. 

Megszőnésének idıpontja: 
 

Az üzlet 
Napi/heti nyitva tartási ideje: Hétfıtıl - Péntekig: d.e.     0800 – 1200 ig, 
d.u.    1400 – 1800 ig Szombat: 0800 – 1300 ig         
            

Címe, helyrajzi száma:  
2376 Hernád, Fı út 27/a  570/2 hrsz                                                 
 

Elnevezése:  
    NOMIFER Kft. GAZDABOLT 

Alapterülete: 
 32 m2 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:   
          6. Növényvédı szerek és hatóanyagaik 
 

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

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

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján: 3. 
Texti, 4. Ruházat, Lábbeli, bıráru, 7 bútor, lakberendezés, 
Villamos háztartási készülékek, 13 Festék lakk, Vasáru, 
barkács és építési anyag, 15 szaniteráru, 21. Háztartási 
tisztítószer, vegyi áru, 23 Háztartási tüzelıanyag,  30. Virág és 
kertészeti cikkek, 32. Állateledel, takarmány 37. 
Mezıgazdasági, méhészeti termékek, 46 használtcikk, 52. 
Mezıgazdasági ipari gép berendezés, 59 Egyéb éspedsig: 
Kölcsönzés, karácsonyfa árusítás (idényjelleggel), Iparcikk 
jellegő bolti kiskereskedelem.  

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

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  ---------------------- 
 

Termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján: 
----------------------------------------- 

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

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): Kiskereskedelem  
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): -------------- 
 2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): ---------------------- 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): -------------- 
 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
1/2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lásd 
még: 

 
900-
44/2009/
2012 

 
 

 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
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Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont):  ------------------------------ 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): ---------------- 
 

 

Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt 
kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya:              Növényvédı szer és hatóanyagaik 
 MgSZH  Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság        22.2/324-5/2011 
 

 
 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedı  
Neve:  
 HER-CSI-HUS  Kft                
Adószáma: 10667255-4-13 

Címe és Székhelye:  
2376 Hernád, Köztársaság u. 51 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma:    13-09-064809 
 

Statisztikai száma: 
10667255-1012-
113-13 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja: 2012. december 14. Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 

2013. február 8. 
 A kereskedelmi tevékenység helye: 

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
2376 Hernád, Köztársaság u. 51 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke: NEMLEGES 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési 
terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 
 

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:   
 Kedd,  Csütörtök:    700  - 1700 – ig                                                                   

Az üzlet elnevezése: 
     HÚSBOLT 

az üzlet alapterülete 

(m2):20 m2  

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
NEMLEGES 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
idıpontja: 
2012.  december 14. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  
              1.5  Baromfihús és készítmény      

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

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

93/2012 
 

 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
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Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
Kiskereskedelem 
 Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

 

Szeszesital-kimérést:  NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 
Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
 
 

 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedı  
Neve:  
 ANIMALL PROFESSIONAL  K ft               
Adószáma: 23298152-2-13 

Címe és Székhelye:  
2112 Veresegyház,  Hársas u. 14 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma:    13-09-146064 
 

Statisztikai száma: 
23298152-
4690113-13 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja: 2012. DECEMBER 4. Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 

 A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
2376 Hernád, Fı u. 183 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke: NEMLEGES 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési 
terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 
 

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:   
 Hétfıtıl- Péntekig:    700  - 1400 – ig                                                                   

Az üzlet elnevezése: 
  APC NAGYKER Kft  Kft 
 

az üzlet alapterülete 

(m2):100 m2  

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
NEMLEGES 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
idıpontja: 
2012.  december 4. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  
              33.Állatgyógyászati termék       

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

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

92/2012 
 

 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
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Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

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

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
NEMLEGES 
 Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

 

Szeszesital-kimérést:  NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 
Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
 
 

 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedı  
Neve:  
 BOLDOG BULDOG Kft                
Adószáma: 13636885-2-13 

Címe és Székhelye:  
2376. Hernád, Fı u. 183 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma:    13-09-145581 
 

Statisztikai száma: 
13636885-4638-
113-13 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja: 2012. DECEMBER 4. Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 

 A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
2376 Hernád, Fı u. 183 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke: NEMLEGES 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési 
terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 
 

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:   
 Hétfıtıl- Péntekig:    700  - 1400 – ig                                                                   

Az üzlet elnevezése: 
  BOLDOG BULDOG  Kft 
 

az üzlet alapterülete 

(m2):100 m2  

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
NEMLEGES 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
idıpontja: 
2012.  december 4. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  
  32. Állateledel, takarmány,            33.Állatgyógyászati termék       

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

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

91/2012 
 

 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
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Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

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

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
Kiskereskedelem   
 Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

 

Szeszesital-kimérést:  NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 
Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
 
 

 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedı  
Neve:  
 Farkas Zoltánné                  
Adószáma: 60573832-2-33 

Címe és Székhelye:  
2351 Alsónémedi, Kápolna u. 66/b 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma:    21550378 
 

Statisztikai száma: 
60573832 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja: 2012. november 7. Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 

 A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
2376 Hernád, Köztársaság u. 49/a 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke: NEMLEGES 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési 
terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 
 

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:   
 Hétfıtıl- Csütörtökig: 500  - 2300 – ig  
  Péntek:  0500  - 2400 – ig   
  Szombat:  000  - 0600 - ig  
                   12 00  - 2400 - ig  
Vasárnap:  0 00  - 0600 - ig                                                      

Az üzlet elnevezése: 
      ALIBI 
 

az üzlet alapterülete 

(m2):60 m2  

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
80 fı 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
idıpontja: 
2012.  november 7. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  
1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital,  1.3 Dobozos ill. palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital,  1.9 Édességáru (csokoládé desszert stb.) 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:  
Alkoholtermék, Sör, Bor, Pezsgı, Köztes alkoholtermék, 
 
 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

90/2012 
 

 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
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Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
Kiskereskedelem  vendéglátás 
 Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

 

Szeszesital-kimérést:  IGEN A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: IGEN 
Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
 
 

 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedı  
Neve:  
 AKKU_EBRINGA Kft                   
Adószáma: 23924295 

Címe és Székhelye:  
6060 Tiszakécske, Kossuth L. u. 36. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma:    03-09-124562 
 

Statisztikai száma: 
23924295-45-32-
113-03 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja: 2012. november 5. Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 

 A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
2376 Hernád, Köztársaság u. 72/b 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke: NEMLEGES 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési 
terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 
 

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:   
Hétfıtıl-Péntekig: 900  - 1200 – ig  
                               1300  - 1700 – ig   
         Szombat:        900  - 1200 - ig                                                                                             

Az üzlet elnevezése: 
       LONDON BUTIK 
 

az üzlet alapterülete 

(m2):44 m2  

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
NEMLEGES 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
idıpontja: 
2012.  november 5. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  
3. Textil áru,  4. Ruházat,   5. Babatermék,  6. Lábbeli- és bıráru,  
9. villamossági cikkek 26. Sportszer,  27. Játékáru, 45. Kreativ hobbi és 
dekoráció, 46 Használtcikk 

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

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

89/2012 
 

 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
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Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
kiskereskedelem 
 Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

 

Szeszesital-kimérést:   NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 
Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
 
 

 
 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedı  
Neve:  
 Vásáreczki Nóra                   
Adószáma: 65989050133 

Címe és Székhelye:  
2366 Kakucs,  Kossuth u. 3. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma:    30468083 
 

Statisztikai száma: 
6598905047792311
3 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja: 2012. október 10. Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 

 A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
2376 Hernád, Köztársaság u. 43/b 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke: NEMLEGES 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési 
terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 
 

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:      
Hétfıtıl- Péntekig: 900  - 1700 - ig  
         Szombat:        900  - 1200 - ig                                                                                             

Az üzlet elnevezése: 
                 DIVATÁRU 
 

az üzlet alapterülete 

(m2):32 m2  

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
NEMLEGES 

vásárlók könyve használatba vételének 
idıpontja: 
2012.  október 10. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  
3. Textil áru,  4. Ruházat,   5. Babatermék,  6. Lábbeli- és bıráru,  
46 Használtcikk 

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

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

88/2012 
 

 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
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Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
kiskereskedelem 
 Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

 

Szeszesital-kimérést: NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 
Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
 
 

 
 
 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedı  
Neve:  
 Presinszki László                       
Adószáma: 50221534-1-33 

Címe és Székhelye:  
2376 Hernád, Lehel u. 93 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma: 3850744 
 
 

Statisztikai száma: 
50221534-5262-
231-13 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja: 2012. október 5.  Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 

 A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
Országos vásárok, piacok 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke: NEMLEGES 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési 
terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: országos vásárok, piacok 
 

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Vásáron, piacon folytatott kiskereskedelmi tevékenység 
 Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:      
        Piaci napokon  
                0800 – 1300 ig,                                                                                               

Az üzlet elnevezése: 
          PRESINSZKI  LÁSZLÓ 
                        EDÉNYES 
 

az üzlet alapterülete 

(m2): 
            10m2  

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
NEMLEGES 

vásárlók könyve használatba vételének 
idıpontja: 
2012. október 5.  

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  
7. Bútor,  lakberendezés,  15. szaniteráru,  21. háztartási tisztítószer,            
30.  Virág, kertészeti cikkek,  37. Mezıgazdasági, méhészeti és borászati 
cikkek 

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

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

87/2012 
 

 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
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Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
NEMLEGES 
 Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

Szeszesital-kimérést: NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 

 

Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
 
 

 
 
 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedı  
Neve:  
 Német László                       
Adószáma: 65922042233 

Címe és Székhelye:  
2376 Hernád, Gyóni u. 83 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma: 29630885 
 
 

Statisztikai száma: 
6592204246442311
3 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja: 2012. augusztus 28. Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 

 A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
2376 Hernád, Gyóni u. 83 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke: NEMLEGES 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési 
terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: országos jellegő 
 

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzleten kivüli kereskedelem 
 Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:      
        Alkalom szerüen                                                                                               

Az üzlet elnevezése: 
NÉMETH LÁSZLÓ ÜGYNÖKI     
    NAGYKERESKEDELEM 
 

az üzlet alapterülete 

(m2):Iroda 
            4m2  

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
NEMLEGE S 

vásárlók könyve használatba vételének 
idıpontja: 
2012. augusztus 28. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  
20.  Illatszer, drogéria,  21.  Háztartási tisztitószer, vegyi áru,  
29. Egyéb: éspedig Egyéb máshova nem sorolt iparcikk kiskereskedelem. 

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

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

85/2012 
 

 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
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Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): Ügynöki kereskedelem 

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

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
NEMLEGES 
 Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

Szeszesital-kimérést: NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 

 

Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
 
 

 
 
 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedı  
Neve:  
 Halmai László                       
Adószáma: 8305014460 

Címe és Székhelye:  
2376 Hernád, Lehel u. 85 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma: 1659930 
 
 

Statisztikai száma: 
8305014460 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja: 2012. július 18 Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 

 A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
Országos vásárok, piacok 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke: NEMLEGES 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési 
terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: országos vásárok, piacok 
 

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Vásáron, piacon folytatott kiskereskedelmi tevékenység 
 Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:      
        Piaci napokon  
                0600 – 1400 ig,                                                                                               

Az üzlet elnevezése: 
          HALMAI  LÁSZLÓ 
               İSTERMELİ 
 

az üzlet alapterülete 

(m2): 
            6m2  

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
NEMLEGES 

vásárlók könyve használatba vételének 
idıpontja: 
2012. július 18. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  
1.7  Zöldség-, és gyümölcs,             
30.  Virág, kertészeti cikkek 

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

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

84/2012 
 

 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
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Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
NEMLEGES 
 Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

Szeszesital-kimérést: NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 

 

Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
 
 

 
 
 
 Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedı  
Neve:  
 Pócsné Szalai Zsuzsanna                       
Adószáma: 74917149-1-33 

Címe és Székhelye:  
2376 Hernád, Váradi u. 88. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma: 1704090 
 
 

Statisztikai száma: 
74917149 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja: 2012. május 22. Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 

 A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
Országos vásárok, piacok 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke: NEMLEGES 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési 
terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: országos vásárok, piacok 
 

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Vásáron, piacon folytatott kiskereskedelmi tevékenység 
 Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:      
        Piaci napokon  
                0400 – 1600 ig,                                                                                               

Az üzlet elnevezése: 
PÓCSNÉ SZALAI ZSUZSANNA 
               İSTERMELİ 
 

az üzlet alapterülete 

(m2): 
            4m2  

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
NEMLEGES 

vásárlók könyve használatba vételének 
idıpontja: 
2012. május 22. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  
1.7  Zöldség-, és gyümölcs,  1.11  Egyéb élelmiszer ( tojás, stb),             
30.  Virág, kertészeti cikkek 

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

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

83/2012 
 

 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
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Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
NEMLEGES 
 Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

Szeszesital-kimérést: NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 

 

Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
 
 

 
 
 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedı  
Neve:  
 NEW TENG XUN  Kkt.                   
Adószáma: 22745998-2-43 

Címe és Székhelye:  
1203 Budapest,  Hársfa sétány 19. fsz. 2. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma:         Cg. 01-09-941680 
 
 

Statisztikai száma: 
22745998-4642-
113-01 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja: 2012. május 2 Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 

 A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
2376 Hernád,  Köztársaság u. 72/c 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke:NEMLEGES 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési 
terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 
 

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése:   NEMLEGES 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,   
 Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:           
Hétfıtıl -Péntekig: 800 – 1700 ig, 
 Szombat:                800 –1230 ig,                                                                                                  

Az üzlet elnevezése: 
      ÁZSIA ÁRUHÁZ 
 

az üzlet alapterülete 

(m2): 
            381m2  

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
NEMLEGES 

vásárlók könyve használatba vételének 
idıpontja: 
              2012 május 2. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  
3. textil,  4. Ruházat,  5. Babatermék,  6. Lábbeli, bıráru,  20. Illatszer, 
drogária,  21. Háztartási vegyi áru, 27. Játékáru,  43. Emlék, ajándéktárgy 

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

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

80/2012 
 

 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
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Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
NEMLEGES 
 Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

Szeszesital-kimérést: NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 

 

Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
 
 

 
 
 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedı  
Neve:  
 FLAMINGÓ STÚDIÓ  Kkt.                   
Adószáma: 20176280-1-13 

Címe és Székhelye:  
2376 Hernád,  Lehel u. 68 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma:         Cg. 13-03-03-1-53 
 
 

Statisztikai száma: 
20176280 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja: 2012. április 23 Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 

 A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
2376 Hernád,  Lehel u. 68. 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke:NEMLEGES 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési 
terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 
 

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése:   NEMLEGES 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,   
 Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:           
Hétfıtıl -Péntekig: 900 – 1700 ig, 
 Szombat:                900 –1300 ig,                                                                                                  

Az üzlet elnevezése: 
      FLAMINGÓ Kkt. 
 

az üzlet alapterülete 

(m2): 
            60m2  

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
NEMLEGES 

vásárlók könyve használatba vételének 
idıpontja: 
              2012 április 23. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  
 
                                                      4. RUHÁZAT 

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

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

79/2012 
 

 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
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Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NAGYKERESKEDELEM 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
NEMLEGES 
 Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

Szeszesital-kimérést: NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 

 

Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
 
 

 
 
 
  Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedı  
Neve:  
 Tóth Ferenc                     
Adószáma: 49839405-1-33 

Címe és Székhelye:  
2376 Hernád, Köztársaság u. 23/a 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma:         2246015 
 
 

Statisztikai száma: 
49839405 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja: 2012. április 18. Módosításának idıpontja: 2013.01.28. Megszőnésének idıpontja: 

 A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
2376 Hernád, Köztársaság u. 23/a 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke:országos vásárok, piacok 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési 
terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: Országos vásárok piacok 
 

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése:   NEMLEGES 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,  Vásári, piaci kiskereskedelem 
 Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:           
 Péntek:  1200 – 1600 ig, 
 Szombat, Vasárnap:900 –1600 ig,                                                                                                  

Az üzlet elnevezése: 
      CUKRÁSZDA 
 

az üzlet alapterülete 

(m2): 
            18m2  

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
NEMLEGES 

vásárlók könyve használatba vételének 
idıpontja: 
              2012 április 18. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  
1.1 Meleg- hideg étel, 1.2 Kávéital, alkoholmentes ital, 1.4 Cukrászati 
készítmény, édesipari termék,  1.9 Édességáru,  

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

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

78/2012 
 

 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
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Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
NEMLEGES 
 Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

Szeszesital-kimérést: NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 

 

Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
 
 

 
 

Nyilvántartás a mőködési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedı  

Neve: 
CENTER TRADE Kft. 
adószána: 14112692-2-13 

Címe és Székhelye:  
2315 Szigethalom, Akácfa u. 9. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma: Cg. 13-09-116336 
 
 

Statisztikai száma:  
14112692-4776-113-
13 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének idıpontja:  2012. április 16. Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 

Az üzlet 
Napi/heti nyitva tartási ideje:          
           Hétfıtıl - Péntekig:           0600 – 1800 ig,  
                 Szombat:                      1300 – 1300 ig 
                   

Címe, helyrajzi száma:  
2376 Hernád, Köztársaság 47/c                      
                           744 hrsz                    

Elnevezése:  
  NAPRAKÉSZ ÁBC 

Alapterülete: 
 160 m2 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:   
                                          1.  Dohánygyártmány 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek 
megnevezése: 
Alkoholtermék, Sör, Bor, Pezsgı, Köztes 
alkoholtermék, dohánygyártmány 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: Dohánygyártmány 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján:  

 1.3 Csomagolt kávé, dobozos-, ill. palackozott alkoholmentes, 
és szeszes ital, 1.4 Cukrászati készítmény, 1.5 Hús, hentesáru, 
1.8 Kenyér- és pékáru,  1.9 Édességáru,  1.10 Tej-, tejtermék,  
1.11. Egyéb élelmiszer,  1.12 Közérzetjavító étrend kieg  
termék,  2. Dohányáru,  16. Könyv, 17 Újság, napilap 
folyóirat, stb. 18. Papír, írószer,  20. Illatszer, drogéria,   21. 
Háztartási tisztítószer, vegyi áru,  32 Állateledel,  

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 
 
 

Termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján: 
NEMLEGES 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
77/2012 

 
 

 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
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Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): Kiskereskedelem  
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 
NEMLEGES 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont):  NEMLEGES 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 
NEMLEGES 

 

Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt 
kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya: NEMLEGES 
 

 
 
  Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedı  
Neve:  
 Kovács György Attiláné                    
Adószáma: 65765786233 

Címe és Székhelye:  
2376 Hernád, Jókai u. 13. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma:         27046489 
 
 

Statisztikai száma: 
6576578647782311
3 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja: 2012. február 3. Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 

 A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
2376 Hernád, Köztársaság u. 72/b 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke: NEMLEGES 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési 
terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 
 

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése:   NEMLEGES 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:           
Hétfıtıl - Péntekig: 800 – 1600 ig, 
        Szombat:          800 – 1200 ig,                                                                                                  

Az üzlet elnevezése: 
      100 FORINTOS BOLT 
 

az üzlet alapterülete 

(m2): 
            25m2  

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
NEMLEGES 

vásárlók könyve használatba vételének 
idıpontja: 
              2012 február 3. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  
1.3 Csomagolt kávé, 1.9 Édességáru, 3. textil, 4.Ruházat, 7. Bútu, 
lakberendezés, 18. Papír, írószer,  20. Illatszer, drogéria,  21. Háztartási 
tisztítószer,  43. Emlék- ajándéktárgy,  59. Fodrászati cikkek, kellékek 

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

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

76/2012 
 

 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
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Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
NEMLEGES 
 Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

Szeszesital-kimérést: NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 

 

Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
 
 

 
 
 
  Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedı  
Neve:  
 Bernau Péter György                       
Adószáma: 61186293-2-33 

Címe és Székhelye:  
2376 Hernád, Fı út 83. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma:         2338494 
 
 

Statisztikai száma: 
6118629363912311
3 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja: 2012. január 25. Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 

 A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
Magyarország  területe  

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke: NEMLEGES 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési 
terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: Magyarország területe 
 

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése:   Országos 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzleten kívüli kereskedelem, Csomagküldı kereskedelem 
 Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:      
          Naponta:    000 – 2400 ig,                                                                                               

Az üzlet elnevezése: 
KILÓFALÓ WEBÁRUHÁZ 
 

az üzlet alapterülete 

(m2): 
            4m2  

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
NEMLEGES 

vásárlók könyve használatba vételének 
idıpontja: 
------------------------------------------ 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  
1.4 Cukrászati készítmények, 1,8 Kenyér és pékáru, 1,9 Édesságáru,  
1,11 Egyéb élelmiszer,  1,12  Közérzetjavító és étrend kiegészítı termék , 
16. Könyv 

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

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

75/2012 
 

 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
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Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
NEMLEGES 
 Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

Szeszesital-kimérést: NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 

 

Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
 
 

 

 
  Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedı  
Neve:  
 Jagamos István                        
Adószáma: 8279213813 

Címe és Székhelye:  
2376 Hernád, Fı út 7. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma: 1284015 
 
 

Statisztikai száma: 
82792138 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja: 2011. december 13 Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 

 A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
Országos vásárok, piacok 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke: NEMLEGES 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési 
terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: országos vásárok, piacok 
 

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Vásáron, piacon folytatott kiskereskedelmi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:      
        Kedd,  Péntek, Szombat : 
                0700 – 1500 ig,                                                                                               

Az üzlet elnevezése: 
JAGAMOS ISTVÁN 
      İSTERMELİ 
 

az üzlet alapterülete 

(m2): 
            2m2  

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
NEMLEGES 

vásárlók könyve használatba vételének 
idıpontja: 
2011. december 13 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  
1.7  Zöldség-, és gyümölcs,           
59.  Egyéb, éspedig vásározói, piaci kiskereskedelem    

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

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

74/2011 
 

 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
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Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
NEMLEGES 
 Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

Szeszesital-kimérést: NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 

 

Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
 
 

 

 

Nyilvántartás a mőködési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedı  

Neve: 
Flırich Nikoletta 
adószána: 65593543-2-33 

Címe és Székhelye:  
2376 Hernád, Fı út 216 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma: 16596727 
 
 

Statisztikai száma:  
56593543 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének idıpontja:  2011. szeptember 5. Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 

Az üzlet 
Napi/heti nyitva tartási ideje:          
           Hétfıtıl - Csütörtökig:      0700 – 1900 ig,  
             Péntek – Szombat:           0700 – 2000 ig 
                   Vasárnap:                   0800 – 1100 ig 

Címe, helyrajzi száma:  
2376 Hernád, Köztársaság 72/b                      
                           136/3 hrsz                    

Elnevezése:  
  PALACKOZOTT ITALOK         
                     BOLTJA 

Alapterülete: 
 40 m2 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:   
                                          1.  Dohánygyártmány 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek 
megnevezése: 
Alkoholtermék, Sör, Bor, Pezsgı, Köztes 
alkoholtermék, dohánygyártmány 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: Dohánygyártmány 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján:  

 1.3 Dobozos-, ill. palackozott alkoholmentes, és szeszes ital, 
1.8 Kenyér- és pékáru,  1.9 Édességáru,  1.10 Tej-, tejtermék,  
1.11. Egyéb élelmiszer, 2. Dohányáru, 17 Újság, napilap 
folyóirat, stb.   21. Háztartási tisztítószer, vegyiáru Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 

melléklet alapján:  NEMLEGES 
2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 
 
 

Termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján: 
NEMLEGES 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
73/2011 

 
 

 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
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Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): Kiskereskedelem  
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 
NEMLEGES 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont):  NEMLEGES 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 
NEMLEGES 

 

Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt 
kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya: NEMLEGES 
 

  
 
   Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedı  
Neve:  
 BAGU_GUBA Kft.                           
Adószáma: 23125609-2-13 

Címe és Székhelye:  
2376 Hernád, Fı út 142 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma: Cg. 13-09-143962 
 
 

Statisztikai száma: 
23125609-4621-
113-13 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja: 2011. február 16. Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 

 A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
2376 Hernád, Fı út 142 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke: NEMLEGES 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési 
terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: országos 
 

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzleten kívüli nagykereskedés 
 Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:       
bejelentkezés alapján a 
06-70-779-9732 telefonon 
                 

Az üzlet elnevezése: 
             Gabona nagykereskedés 
 

az üzlet alapterülete 

(m2): Iroda 
            8m2  

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
NEMLEGES 

vásárlók könyve használatba vételének 
idıpontja: 
2011. február 16 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  
59 Egyéb és pedig gabona nagykereskedés 

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

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

71/2011 
 

 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
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Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
Nagykereskedés 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
NEMLEGES 
 Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

Szeszesital-kimérést: NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 

 

Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
 
 

 

 

 

Nyilvántartás a mőködési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedı  

Neve: 
Frim Józsefné 
adószána: 60693473233 

Címe és Székhelye:  
2376 Hernád, Gyóni u. 15. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma: 22146704 
 
 

Statisztikai száma:  
60693473472523113 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja:  2010. december 27. Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 

 
Az üzlet 

Napi/heti nyitva tartási ideje: 
                             Naponta   0530 – 2100 ig,                                                      
 

Címe, helyrajzi száma: 2376 Hernád,                         
Gyóni u. 15.   0125/74 hrsz. 

Elnevezése:  
           SÖRÖZİ 

Alapterülete: 
 30 m2 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  1.  Dohánygyártmány 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
Alkoholtermék, Sör, Bor, Pezsgı, Köztes 
alkoholtermék, dohánygyártmány 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: NEMLEGES 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján:   1.2 Kávéital, alkoholmentes, és szeszes ital, 
59. Egyéb, éspedig: II kategóriájú játékterem 
 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
70/2010 

 
 

 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 
 
 

Termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet 
alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 
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1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): Kiskereskedelem,  VENDÉGLÁTÁS  
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 
NEMLEGES 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont):  NEMLEGES 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 
NEMLEGES 

 

Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt 
kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya: NEMLEGES 
 

 

  Nyilvántartás a mőködési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedı  

Neve: 
Frim Józsefné 
adószána: 60693473233 

Címe és Székhelye:  
2376 Hernád, Gyóni u. 15. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma: 22146704 
 
 

Statisztikai száma:  
60693473472523113 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja:  2010. december 27. Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 

Az üzlet 
Napi/heti nyitva tartási ideje: 
                             Naponta   0530 – 2100 ig,                                                      
 

Címe, helyrajzi száma: 2376 Hernád,                         
Gyóni u. 15.   0125/74 hrsz. 

Elnevezése: ÉLELMISZER-,   
                     VEGYESBOLT 

Alapterülete: 
 20 m2 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  1.  Dohánygyártmány,  2. kémiai 
biztonságról szóló tv. szerint veszélyes anyagok és 
készítmények 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
Alkoholtermék, Sör, Bor, Pezsgı, Köztes 
alkoholtermék, dohánygyártmány 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: NEMLEGES 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján:   1.3 Csomagoltkávé, alkoholmentes, és 
szeszes ital, 1.5 Hús, hentesáru, 1.7 Zöldség-, 
gyümölcs, 1.8 Kenyér-, és pékáru, sütıipari termék, 
1.9 Édességáru,  1.10 Tej-, tejtermék, 1.11 Egyéb 
élelmiszer,  2. Dohányáru, 20. Illatszer, drogéria, 21. 
háztartási tisztítószer,  

59. Egyéb, éspedig: Üvegvisszaváltó 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
69/2010 

 
 

 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 
 
 

Termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet 
alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 
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1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): Kiskereskedelem,   
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
Üvegvisszaváltó 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 
NEMLEGES 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont):  NEMLEGES 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 
NEMLEGES 

 

Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt 
kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya: NEMLEGES 
 

 
  Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedı  
Neve:  
 RACING ADVENTURE Kft.                          
Adószáma: 22911946-2-13 

Címe és Székhelye:  
2376 Hernád, Köztársaság u. 98 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma: Cg. 13-09-139867 
 
 

Statisztikai száma: 
22911946-4511-
113-13 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja: 2010. december 7. Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 

 A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
2376 Hernád, Köztársaság út  98 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke: NEMLEGES 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési 
terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 
 

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:       
Hétfıtıl - Péntekig:  800 – 1700 ig 
                 

Az üzlet elnevezése: 
              AUTOSZALON 
 

az üzlet alapterülete 

(m2):  
            90m2  

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
NEMLEGES 

vásárlók könyve használatba vételének 
idıpontja: 
2010. december7 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  
47. Személygépjármő, 48. Egyéb gépjármő  49. Személy- és egyéb gépjármő 
alkatrész és tartozékok,  

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

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

68/2010 
 

 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
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Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
Kiskereskedelem 
 Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

Szeszesital-kimérést: NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 

 

Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
 
 

 
 
 
 
Nyilvántartás a mőködési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 

Kereskedı  
Neve: 
Medve Zsolt 
adószána: 64732934-2-33 

Címe és Székhelye:  
2373 Dabas, Kórház u. 25. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma: 11457683 
 
 

Statisztikai száma:  
64732934 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének idıpontja:  2010.12.01. Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 
 

Az üzlet 
Napi/heti nyitva tartási ideje:          
                                     Hétfıtıl – Péntekig       0500 – 2200 ig,  
                                    Szombat,   Vasárnap     0600 – 2200 ig,  
 

Címe, helyrajzi száma:  
2376 Hernád,   Fı út 166/b                       
                           132/1 hrsz                    

Elnevezése:  
  KANYAR SÖRÖZİ 

Alapterülete: 
 120 m2 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:   
                                          1.  Dohánygyártmány 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek 
megnevezése: 
Alkoholtermék, Sör, Bor, Pezsgı, Köztes 
alkoholtermék, dohánygyártmány 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: Dohánygyártmány 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján:  

1.1 Meleg-, hidegétel 1.2. Kávéital, alkoholmentes, és szeszes 
ital,  1.3 Dobozos-, ill. palackozott alkoholmentes, és szeszes 
ital, 1.8 Kenyér és pékáru, 1.9 Édességáru, 1.10 tej, tejtermék 
2. Dohányáru, 59. Egyéb, éspedig: II. kategóriájú játékterem. 

 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 
 
 

Termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján: 
NEMLEGES 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

67/2010 
 
 

 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
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Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): Kiskereskedelem vendéglátás 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 
NEMLEGES 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont):  NEMLEGES 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 
NEMLEGES 

 

Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt 
kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya: NEMLEGES 
 

 
   
       Nyilvántartás a mőködési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 

Kereskedı  
Neve: 
Ábel Gyuláné 
adószáma: 50782314-2-33 

Címe és Székhelye:  
2376 Hernád, Kossuth u. 5/c 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma: 3901766 
 
 

Statisztikai száma: 
50782314 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének idıpontja:  2010. május 3. Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 
 

Az üzlet 
Napi/heti nyitva tartási ideje:Hétfıtıl – Péntekig:        0700 – 1800 ig,  
                                                         Szombat:                0700 – 1200 ig,  
                                                        Vasárnap:               0700 – 1000 ig 

Címe, helyrajzi száma:  
2376 Hernád, Kossuth u. 20. sz.         
                152/25  hrsz                    

Elnevezése:  
ÉLELMISZER-, VEGYESBOLT 

Alapterülete: 
     40 m2 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 
3. melléklet alapján:   
                                          1.  Dohánygyártmány 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek 
megnevezése: 
Alkoholtermék, Sör, Bor, Pezsgı, Köztes 
alkoholtermék, dohánygyártmány 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 
3. melléklet alapján: Dohánygyártmány 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján:          
1.3 Csomagolt kávé, dobozos-, ill. palackozott alkoholmentes, 
és szeszes ital, 1.5 Hús-, és hentesáru, 1.8. Kenyér- és pékáru,  
1.9. Édességáru,  1.10. Tej, tejtermék, 1.11. Egyéb élelmiszer,    
1.12. Közérzetjavító étrend-kiegészítı termék,  2. Dohányáru, 
l7. újság, napilap, 18. Papír, írószer, 20. Illatszer, drogéria, 
21. háztartási tisztítószer, vegyi áru, 32. állateledel,takarmány   

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 
3. melléklet alapján:  NEMLEGES 
 

Termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján: 
NEMLEGES 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
063/2010 

 
 

 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
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Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): Kiskereskedelem  
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): NEMLEGES 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): NEMLEGES Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): NEMLEGES 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont):  NEMLEGES 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): NEMLEGES 

 

Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt 
kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya: NEMLEGES 
 

 
 
 

                    Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedı  
Neve:  
Strupka Józsefné 
Adószáma: 62117191-2-33 

Címe és Székhelye:  
2376 Hernád, Köztársaság út 72/b 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma: 5218067 
 
 

Statisztikai száma: 
62117191 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja: 2000. november 22. Módosításának idıpontja: Megszőnésének 

idıpontja: 
 A kereskedelmi tevékenység helye: 

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
2376 Hernád, Köztársaság út 72/b 
 
 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke: NEMLEGES 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési 
terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 
 

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:       
Hétfıtıl - Péntekig:  900 – 1600 ig     
        Szombat:            800 – 1200 ig     

Az üzlet elnevezése: 
LAKÁSFELSZERELÉS 
 

az üzlet alapterülete 

(m2):  
            36 m2  

vendéglátó üzlet esetében befogadó-
képessége: NEMLEGES 
 
 

vásárlók könyve 
használatba vételének 
idıpontja: 
2000. november 22. 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

900-
62/2009 

 
 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
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Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  
3. Textil,  5. Babatermék,  Lábbeli és bıráru, 7. Bútor, lakberendezés,  11. 
Audovizuális termék (CD, DVD), 16. Könyv, 18. Papír-,  írószer,20. Illatszer, 
drogéra, 25. Óra, 27. Játékáru,  29. Tapéta, szınyeg, 38. Fotócikk, 39. 
Optikai cikk, 43. Emlék, ajándék, 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék.  

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
Kiskereskedelem 
 Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

Szeszesital-kimérést: NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 

 

Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
 
 

 
                    Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedı  
Neve:  
TANKÓ - WALTER Kft 
Adószáma: 14375844-2-33 

Címe és Székhelye:  
2737 Ceglédbercel, Pesti u. 166 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma: Cg. 13-09-121237 
 
 

Statisztikai száma: 
14375844 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja: 2009. szeptember 2. Módosításának idıpontja: Megszőnésének 

idıpontja: 
 A kereskedelmi tevékenység helye: 

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
2376 Hernád, Fı út 159. 
 
 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke: NEMLEGES 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési 
terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 
 
 

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

900-
61/2009 

 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
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Napi/heti nyitva tartási idı:       
Hétfıtıl - Péntekig:  800 – 1600 ig     
         

Az üzlet elnevezése: 
TEMETKEZÉSI IRODA 
 

az üzlet alapterülete 

(m2):  
            25m2  

vendéglátó üzlet esetében befogadó-
képessége: NEMLEGES 
 
 

vásárlók könyve 
használatba vételének 
idıpontja: 
2009. szeptember 2. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  
40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikkek,  41. Temetkezési kellékek, 
Egyéb, éspedig: temetkezési szolgáltatás 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:   
NEMLEGES 
 
 Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 

Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
Kiskereskedelem 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 

 

Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
 
 

                  
  Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedı  
Neve:  
HER_TRADE Kft 
Adószáma: 10825031-2-13 

Címe és Székhelye:  
2376. Hernád, Iskola u. 2. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma: Cg. 13-09-066555 
 
 

Statisztikai száma: 
10825031-5130-
123-13 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja: 1998. február 17. Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 

 
A kereskedelmi tevékenység helye: 

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
2376 Hernád, Iskola u. 2. 
 
 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke: NEMLEGES 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési 
terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 
 
 

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

900-
60/2009 

 
 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
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Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:       
Hétfıtıl - Péntekig:  800 – 1600 ig     
         

Az üzlet elnevezése: 
  HÚS NAGYKERESKEDÉS 
 

az üzlet alapterülete 

(m2):  
            300m2  

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
NEMLEGES 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
idıpontja: 
2010. február 24. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  
1.5. Hús- hentesáru, 1.10. Tej,  tejtermék 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:   
NEMLEGES 
 
 Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 

Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

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

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
NEMLEGES 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 

 

Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
 
 

              
   Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedı  
Neve:  
Ábel Gyuláné 
Adószáma: 58782314-2-33 

Címe és Székhelye:  
2376. Hernád, Kossuth u. 5/c 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma: 3901766 
 
 

Statisztikai száma: 
50782314 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja: 2009. február 27 Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 

 
A kereskedelmi tevékenység helye: 

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
2376 Hernád, Kossuth u. 7/b 
 
 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke: NEMLEGES 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

900-
59/2009 

 
 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési 
terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 
 
 

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 
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Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:       
Hétfıtıl - Péntekig:  800 – 1600 ig     
         

Az üzlet elnevezése: 
   MÉHTELEP 
 

az üzlet alapterülete 

(m2):  
            200m2  

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
NEMLEGES 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
idıpontja: 
2010. február 22. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  
59. EGYÉB, éspedig:  Hulladék nagykereskedés 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:   
NEMLEGES 
 
 Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 

Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

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

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
NEMLEGES 
 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 

 

Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
 
 

                Nyilvántartás a mőködési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedı  

Neve: 
Ábel Gyuláné 
adószáma: 50782314-2-33 

Címe és Székhelye:  
2376 Hernád, Kossuth u. 7/b 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma: 3901766 
 
 

Statisztikai száma: 
50782314 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének idıpontja:  2010. május 3. Módosításának idıpontja: 2011.május 23. Megszőnésének idıpontja: 
 

Az üzlet 
Napi/heti nyitva tartási ideje:Hétfıtıl – Péntekig:        0600 – 2000 ig,  
                                                         Szombat:                0700 – 1500 ig,  
                                                     

Címe, helyrajzi száma:  
2376 Hernád, Köztársaság u. 13/a        
                258                   

Elnevezése:  
VITAMINPORTA 

Alapterülete: 
     25 m2 
 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
58/2010 

 
 

 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
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Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 
3. melléklet alapján:   
                                          1.  Dohánygyártmány 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek 
megnevezése: 
Alkoholtermék, Sör, Bor, Pezsgı, Köztes 
alkoholtermék, dohánygyártmány 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 
3. melléklet alapján: Dohánygyártmány 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján:          
1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital, 1.3 Csomagolt 
kávé, dobozos-, ill. palackozott alkoholmentes, és szeszes ital, 
1.4 cukrászati készítmény, 1.5 Hús-, és hentesáru, 1.7 Zöldség 
és gyümölcs,1.8. Kenyér- és pékáru,  1.9. Édességáru,  1.10. 
Tej, tejtermék, 1.11. Egyéb élelmiszer,    1.12. Közérzetjavító 
étrend-kiegészítı termék,  2. Dohányáru, 3. Textil, 9. villamos 
készülékek, 16. könyv, l7. újság, napilap, 18. Papír, írószer, 
20. Illatszer, drogéria, 21. háztartási tisztítószer, vegyi áru, 
32. állateledel,takarmány   

 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 
3. melléklet alapján:  NEMLEGES 
 

Termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján: 
NEMLEGES 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): Kiskereskedelem  
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): NEMLEGES 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): NEMLEGES Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): NEMLEGES 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont):  NEMLEGES 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): NEMLEGES 

 

Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt 
kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya: NEMLEGES 
 

 
       Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedı  
Neve:  
Ábel Gyuláné 
Adószáma: 58782314-2-33 

Címe és Székhelye:  
2376. Hernád, Kossuth u. 5/c 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma: 3901766 
 
 

Statisztikai száma: 
50782314 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja: 2009. február 27 Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 

 
A kereskedelmi tevékenység helye: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

900-
57/2009 

 
 

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
2376 Hernád, Kossuth u. 7/b 
 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke: NEMLEGES 
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Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési 
terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 
 

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:       
Hétfıtıl - Péntekig:  800 – 1800 ig     
         Szombat :          800 – 1500 ig 

Az üzlet elnevezése: 
   VITAMINPORTA 
 

az üzlet alapterülete 

(m2):  
            16m2  

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
NEMLEGES 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
idıpontja: 
2005. június 20. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, ill. palackozott alkoholmentes és szeszes ital, 
1.5. Hús- és hentesáru (csomagolt felvágottak), 1.7. Zöldség-, és gyümölcs, 
1.9.Édességáru,  1.11 Egyéb élelmiszer 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: Alkoholtermék, sör, bor, pezsgı, köztes 
alkoholtermék 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
Kiskereskedelem 
 Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

Szeszesital-kimérést: NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 

 

Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
 
 

 

        Nyilvántartás a mőködési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedı  

Neve: 
TATAMO Kft 
adószáma: 14738014-2-13 

Címe és Székhelye:  
2371 Dabas, Madách I. u. 48. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma: Cg. 13-09-128251 
 
 

Statisztikai száma: 
14738014-4711-113-
13 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének idıpontja:  2009. május 5. Módosításának idıpontja:  2011.01.12., 2012.02.11. Megszőnésének idıpontja: 
 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
900-
56/2009 

 
 

 
Az üzlet 



Módszertani útmutató a kereskedelmi igazgatási feladatok ellátásához 

 
38 

Napi/heti nyitva tartási ideje:Hétfıtıl – Csütörtökig    0500 – 2000 ig,  
                                                         Péntek:                   0500 – 2200 ig,  
                                                         Szombat:                0600 – 2200 ig,  
                                                        Vasárnap:               0800 – 1800 ig 

Címe, helyrajzi száma:  
2376 Hernád, Köztársaság u. 72/c         
                135  hrsz                    

Elnevezése:  
    TATAMO PALACKOZOTT 
ITALOK BOLTJA 

Alapterülete: 
     43 m2 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:   
                                          1.  Dohánygyártmány 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek 
megnevezése: 
Alkoholtermék, Sör, Bor, Pezsgı, Köztes 
alkoholtermék, dohánygyártmány 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: Dohánygyártmány 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján:          
1.3 Csomagolt kávé, dobozos-, ill. palackozott alkoholmentes, 
és szeszes ital,  1.4. Cukrászati készítmény, 1.8. kenyér- és 
pékáru  1.9. Édességáru,  1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, Zsír, 
száraztészta, főszer, stb.) 2. Dohányáru, 17. Újság, napilap, 
59. Egyéb:(6120’08 vezeték nélküli távközlés, 7990’08  Egyéb    

Fogadás, 9200’08 Szerencsejáték fogadás 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 
 

Termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján: 
NEMLEGES 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): Kiskereskedelem  
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): NEMLEGES 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): NEMLEGES Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): NEMLEGES 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont):  NEMLEGES 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): NEMLEGES 

 

Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt 
kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya: NEMLEGES 
 

 
 
 
                    Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedı  
Neve:  
VOGTLAND Kft. 
Adószáma: 12090187-2-13 

Címe és Székhelye:  
2373 Dabas, Gyóni G. u. 7.  

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma: Cg. 13-09-071230 
 
 

Statisztikai száma: 
12090187-
511011313 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja: 2009. április 10. Módosításának idıpontja:2011. november 30. Megszőnésének idıpontja: 

 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

900-
55/2009 

 
 A kereskedelmi tevékenység helye: 
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A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
2376 Hernád, Köztársaság u. 72/c 
 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke: NEMLEGES 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési 
terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 
 

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:   
december 1.-tıl – február 29.-ig     
Hétfıtıl - Péntekig:  530 – 1600 ig     
         Szombat :          600 – 1200 ig 
március 1.-tıl – november 30.-ig 
Hétfıtıl - Péntekig:  530 – 1700 ig     
         Szombat :          600 – 1200 ig 

Az üzlet elnevezése: 
   KAKAÓSTEKERCS HÁZ 
 

az üzlet alapterülete 

(m2):  
            37m2  

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
NEMLEGES 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
idıpontja: 
200. május 12. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  
1.8. Kenyér-, pékáru, sütıipari termék, 
1.10 Tej-, tejtermék. 

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
Kiskereskedelem 
 Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

Szeszesital-kimérést: NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 

 

Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
 
 

 
                    Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedı  
Neve:  
Szórád József 
Adószáma: 64214122-1-33 

Címe és Székhelye:  
2376 Hernád, Fı út 159 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma: 9077718 
 
 

Statisztikai száma: 
64214122 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja: 2009. április 8. Módosításának idıpontja: 2011.10.26. Megszőnésének idıpontja: 

 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

900-
54/2009 

 
 A kereskedelmi tevékenység helye: 
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A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
2376 Hernád, Fı út 159. 
 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke: NEMLEGES 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési 
terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 
 

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:       
Hétfıtıl - Péntekig:  800 – 1700 ig 
Szombat -Vasárnap: 800 – 1400 ig 

Az üzlet elnevezése: 
         VIRÁGÜZLET 
 

az üzlet alapterülete 

(m2):  
            36m2  

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
NEMLEGES 

vásárlók könyve használatba vételének 
idıpontja: 
2008. április 8. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1. Növényvédı szer, 
1.9. Édességáru, 20. Illatszer, drogéria, 30. Virág és kertészeti cikk,  
37. Mezıgazdasági cikkek, 43.  Emlék-, és ajándéktárgy, 59. Vásári, piaci 
kiskereskedelem.  

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
Kiskereskedelem 
 Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

Szeszesital-kimérést: NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 

 

Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
 
 

 
 
                   Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedı  
Neve:  
UNIVERZUM ELEKTRO 
SHOP Kft.                           
Adószáma: 14550711-2-13 

Címe és Székhelye:  
2724 Újlengyel, Nyári Pál u. 32 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma: Cg. 13-09-124703 
 
 

Statisztikai száma: 
14550711-4741-
113-13 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja: 2008. december 15. Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 

 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

900-
53/2009 

 
 A kereskedelmi tevékenység helye: 
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A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
2376 Hernád, Köztársaság út  72/c 
 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke: NEMLEGES 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési 
terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 
 

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 
 Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:       
Hétfıtıl - Péntekig:  900 – 1800 ig 
         Szombat:          900 – 1300 ig 

Az üzlet elnevezése: 
         UNIVERZUM ELEKTRO   
                             SHOP 
 

az üzlet alapterülete 

(m2):  
            44m2  

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
NEMLEGES 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
idıpontja: 
2008. december 15. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  
9. Villamos háztartási készülék és háztartási cikk, 10.  Audió-
videóberendezés,  11.  Audiovizuális termék, 12. Telekommunikációs cikk, 
19. Számítógépes hadver- szoftver termék,  59. Egyéb, éspedig: Számítógép 
kölcsönzı és javító mőhely. 

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
Kiskereskedelem 
 Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

Szeszesital-kimérést: NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 

 

Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
 
 

 

        Nyilvántartás a mőködési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedı  

Neve: 
Bakos Magdolna 
adószáma: 63298637-2-33 

Címe és Székhelye:  
2376 Hernád, Váradi u. 78. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma: 5746789 
 
 

Statisztikai száma:  
63298637 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
900-

A kereskedelmi tevékenység 
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Megkezdésének idıpontja:  2008. október 27 Módosításának idıpontja:2012. május 4. Megszőnésének idıpontja: 
 

Az üzlet 
Napi/heti nyitva tartási ideje:          
                Naponta:      0530 – 2000 ig,  
                                    

Címe, helyrajzi száma:  
2376 Hernád, Váradi u. 78. 
                          1747 hrsz                    

Elnevezése:  
    ÉLELMISZERBOLT 

Alapterülete: 
     80 m2 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:   
                                          1.  Dohánygyártmány 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek 
megnevezése: 
Alkoholtermék, Sör, Bor, Pezsgı, Köztes 
alkoholtermék, dohánygyártmány 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: Dohánygyártmány 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján:          
1.3 Csomagolt kávé, dobozos-, ill. palackozott alkoholmentes, 
és szeszes ital,  1.5. Hús és hentesáru,  1.7. Zöldség-és 
gyümölcs, 1.8. Kenyér- és pékáru, 1.9. Édességáru,  1.10. Tej-, 
tejtermék,  1.11. Egyéb élelmiszer,  1.12 Közérzetjavító, 
étrend kiegészítı termék,  2. Dohányáru,  3. Textil, 16. Könyv, 
17. Újság, napilap, folyóirat, 18. Papír, írószer,     20. Illatszer, 
drogéria, 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru,  24. Palackos 
gáz, 26. Sportszer, sporteszköz,  27. Játékáru,  32.Állateledel, 
takarmány, 42. Díszmőáru, mőalkotás, 43. Emlék és 
ajándéktárgy, 46. Használtcikk, 59 Egyéb éspedig: 
automatából történı értékesítés.  

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 
 

Termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján: 
NEMLEGES 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): Kiskereskedelem  
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): NEMLEGES 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): NEMLEGES Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): NEMLEGES 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont):  NEMLEGES 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): NEMLEGES 

 

Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt 
kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya: NEMLEGES 
 

 
                   Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedı  
Neve:  
LANDY RACING Kft.                          
Adószáma: 13510444-2-13 

Címe és Székhelye:  
2376 Hernád, Köztársaság u. 98 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma: Cg. 13-09-112100 
 
 

Statisztikai száma: 
13510444 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

900- A kereskedelmi tevékenység 



Módszertani útmutató a kereskedelmi igazgatási feladatok ellátásához 

 
43 

Megkezdésének idıpontja: 2008. január 31. Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 
 A kereskedelmi tevékenység helye: 

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
2376 Hernád, Köztársaság út  98 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke: NEMLEGES 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési 
terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 
 

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:       
Hétfıtıl - Péntekig:  800 – 1700 ig 
                 

Az üzlet elnevezése: 
              AUTÓSZALON 
 

az üzlet alapterülete 

(m2):  
            90m2  

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
NEMLEGES 

vásárlók könyve használatba vételének 
idıpontja: 
2010. február 4. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  
47. Személygépjármő, 49. Személy- és egyéb gépjármő alkatrész és 
tartozékok,  

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: NEMLEGES 
 
 
 Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 

Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
Kiskereskedelem 
 Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

Szeszesital-kimérést: NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 

 

Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
 
 

 
 
 
 
                     Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedı   
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

900-

Neve:  
AUTOMOTIVE 
INTELLIGENCE                             
                               Kft. 

Címe és Székhelye:  
2376 Hernád, Köztársaság u. 98 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma: Cg. 13-09-112497 
 
 

Statisztikai száma: 
11903567-4511-
113-13 
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A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja: 2007. október 29. Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 

 
A kereskedelmi tevékenység helye: 

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
2376 Hernád, Köztársaság út  98 
 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke: NEMLEGES 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési 
terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 
 

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:       
Hétfıtıl - Péntekig:  800 – 1700 ig 
                 

Az üzlet elnevezése: 
AUTOMOTIVE 
INTELLIGENCE Kft 
 

az üzlet alapterülete 

(m2):  
            100m2  

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
NEMLEGES 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
idıpontja: 
2010. február 4. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  
47. Személygépjármő,  48. Egyéb gépjármő,  49. Személy- és egyéb gépjármő 
alkatrész és tartozékok, 50. Motorkerékpár, motorkerékpár alkatrész és 
tartozékok.  

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
Kiskereskedelem 
 
 Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

Szeszesital-kimérést: NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 

 

Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
 
 

 

        Nyilvántartás a mőködési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedı   

Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 

Neve: 
TRIKKAL 2001 Bt. 
adószáma: 21164079-2-43 

Címe és Székhelye:  
2376 Hernád, Iskola u. 8/a 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma: Cg. 13-06-058942 
 
 

Statisztikai száma:  
21164079-522-121201 
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A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének idıpontja:  2008. május 2. Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 
2013. február 8. 

Az üzlet 
Napi/heti nyitva tartási ideje:          
          Naponta:           0700 – 2300 ig,  
                                    

Címe, helyrajzi száma:  
2376 Hernád, Fı út 82.                    
                          49/1 hrsz                    

Elnevezése:  
    FAPUMA SÖRÖZİ 

Alapterülete: 
 130 m2 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:   
                                          1.  Dohánygyártmány 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek 
megnevezése: 
Alkoholtermék, Sör, Bor, Pezsgı, Köztes 
alkoholtermék, dohánygyártmány 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: Dohánygyártmány 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján:  

1.2. Kávéital, alkoholmentes, és szeszes ital, 1.3 Csomagolt 
kávé, dobozos-, ill. palackozott alkoholmentes, és szeszes ital, 
1.9. Édességáru,   1.11. Egyéb élelmiszer,   2. Dohányáru,   59. 
Egyéb, éspedig: II. kategóriájú játékterem 

 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 
 

Termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján: 
NEMLEGES 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): Kiskereskedelem  
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 
NEMLEGES 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont):  NEMLEGES 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 
NEMLEGES 

 

Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt 
kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya: NEMLEGES 
 

 
 

 
                                                        Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedı   
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

900-

Neve:  
JANA-MIX  Bt. 
Adószáma: 21923250-2-33 

Címe és Székhelye:  
2372 Dabas Gr.Vay S. u.26 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma: Cg. 13-06-051216 
 
 

Statisztikai száma: 
21923250-74- 
70212-13 
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A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja: 2008. július 14 Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 

 
A kereskedelmi tevékenység helye: 

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
2376 Hernád, Köztársaság u. 72/b 
 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke: NEMLEGES 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési 
terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 
 

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:       
Hétfı,  ZÁRVA 
Keddtól - Csütörtökig:    1000 – 1700 ig 
Péntektıl – Vasárnapig:   900 – 1200 ig 
                 

Az üzlet elnevezése: 
GIOVANNI CUKRÁSZAT 
 

az üzlet alapterülete 

(m2):  
48m2  

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
NEMLEGES 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
idıpontja: 
2008. augusztus 12. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék 
 

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
Kiskereskedelem 
 Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

Szeszesital-kimérést: NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 

 

Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
 
 

  

 
     
                    Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedı   
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

900-

Neve:  
Zelovicsné Lacza Szilvia 
Adószáma: 63560169-2-33 

Címe és Székhelye:  
2373 Dabas, Kossuth u. 26. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma: 6805951 
 
 

Statisztikai száma: 
63560169 
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A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja: 2007. március 5. Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 

 
A kereskedelmi tevékenység helye: 

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
2376 Hernád, Köztársaság u. 47/c 
 
 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke: NEMLEGES 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési 
terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 
 
 

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos 
jelleg megjelölése: NEMLEGES 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:       
Hétfıtıl – Péntekig: 730 – 1600 ig 
          Szombat:         800 – 1200 ig 

Az üzlet elnevezése: 
        ZÖLDSÉGBOLT 
 

az üzlet alapterülete 

(m2): 48 m2  

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
NEMLEGES 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
idıpontja: 
2007. március 5. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  
1.7    Zöldség- és gyümölcs, 
1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, száraztészta,  kávé, tea, főszerek, stb.)  

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
Kiskereskedelem 
 
 Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

Szeszesital-kimérést: NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 

 

Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
 
 

                    Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedı   
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

900-

Neve:  
Beliczki Antalné 
Adószáma: 64888396-1-33 

Címe és Székhelye:  
2376 Hernád,  Határ u. 3. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma: 12139935 
 
 

Statisztikai száma: 
644888396 
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A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja: 2006. december 18. Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 

 
A kereskedelmi tevékenység helye: 

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
2376 Hernád, Petıfi u. 4/b 
 
 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke: NEMLEGES 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési 
terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 
 
 

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos 
jelleg megjelölése: NEMLEGES 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:       
Hétfıtıl – Péntekig: 900 – 1700 ig 
          Szombat:         900 – 1200 ig 

Az üzlet elnevezése: 
MAZSOLA GYERMEKBUTIK 
 

az üzlet alapterülete 

(m2): 40 m2  

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
NEMLEGES 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
idıpontja: 
2006. december 18. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  
4. Ruházat (gyermek, Nıi, Férfi ruházati cikk, 
5. Babatermék (csecsemı és kisgyermek ruházati cikk, babakocsi, babaágy) 
27. Játékáru.  

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
Kiskereskedelem 
 
 Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

Szeszesital-kimérést: NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 

 

Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
 
 

                    Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedı   
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

900-

Neve:  
Szénási János Mihály 
Adószáma: 64460196-1-33 

Címe és Székhelye:  
2376 Hernád,  Akácfa u. 12/F 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma: 9335076 
 
 

Statisztikai száma: 
64460196 
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A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja: 2005. november  17. Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 

 
A kereskedelmi tevékenység helye: 

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
2376 Hernád, Köztársaság u. 51 
 
 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke: NEMLEGES 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési 
terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 
 
 

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos 
jelleg megjelölése: NEMLEGES 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:       
Hétfıtıl – Péntekig: 500 – 1230 ig 
 

Az üzlet elnevezése: 
      MUNKAHELYI BÜFÉ 
 

az üzlet alapterülete 

(m2): 15 m2  

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
NEMLEGES 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
idıpontja: 
2005. november 17. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  
1.2 Kávéital, alkoholmentes ital, Csomagolt kávé, dobozos ill. palackozott 
alkoholmentes ital, 1.8 Kenyér - és pékáru, sütıipari termék, 1.9  
Édességáru,  1.10  Tej- tejtermék  

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
Kiskereskedelem 
 
 Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

Szeszesital-kimérést: NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 

 

Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
 
 

                    Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedı  
Neve:  
     TUTTOMARMO Kft 
adószáma: 13371294-2-13 

Címe és Székhelye:    
276. Hernád, Váradi u. 2/a 
 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma:   Cg. 13-09-100847/12 
                                   
 

Statisztikai száma: 
13371294-5116-113-13 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

900-
A kereskedelmi tevékenység 



Módszertani útmutató a kereskedelmi igazgatási feladatok ellátásához 

 
50 

Megkezdésének idıpontja: 2006. június 23. Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 
 A kereskedelmi tevékenység helye: 

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
2376 Hernád,  Váradi u. 2/a 
 
 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke:  
NEMLEGES 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési 
terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos 
jelleg megjelölése: NEMLEGES 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:  Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység, 
 Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:       
Hétfıtıl - Péntekig: 900 - 1700 –ig 
          
       

Az üzlet elnevezése: 
ÉPÍTÉSI ANYAGOK BOLTJA 

az üzlet alapterülete 

(m2):     20m2      
         
                    

vendéglátó üzlet esetében  
befogadóképessége: 
NEMLEGES 
 

vásárlók könyve használatba 
vételének idıpontja: 
2006. június 27. 
 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:   
14. Építési anyagok( márvány, gránit) 

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 
2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
Kiskereskedelem,  
 Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

Szeszesital-kimérést: NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 

 

Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
 

 

   

 
                    Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedı  
Neve:  
     Gáspár Mihályné 
adószáma: 63312894-2-33 

Címe és Székhelye:    
276. Hernád, József A. u. 7. 
 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma:   5823275 
                                   
 

Statisztikai száma: 
63312894 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

900-
A kereskedelmi tevékenység 
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Megkezdésének idıpontja: 2002. december 12. Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 
 A kereskedelmi tevékenység helye: 

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
2376 Hernád,  Köztársaság u. 64/b 
 
 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke:  
NEMLEGES 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a 
mőködési terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, vagy - 
ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a 
megye, illetve az országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos 
jelleg megjelölése: NEMLEGES 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:  Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység, 
 Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:       
 Hétfıtıl - Péntekig:   800 - 1700 –ig 
           Szombat:           800 - 1200 –ig 
       

Az üzlet elnevezése: 
      Állateledelbolt 

az üzlet alapterülete (m2):         
         20m2  
                    
 

vendéglátó üzlet esetében  
befogadóképessége: 
NEMLEGES 
 
 

vásárlók könyve használatba 
vételének idıpontja: 
2002 december 12 
 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:   
26. Sportszer, Sporteszköz,      32 Állateledel, Takarmány 

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 
2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
Kiskereskedelem,  
 Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

Szeszesital-kimérést: NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 

 

Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
 

  

  

 
 

        Nyilvántartás a mőködési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedı   

Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 

Neve: 
Kaldeneker András 
adószána: 64470274-2-33 

Címe és Székhelye:  
2376 Hernád, Sport u. 4/a 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma: 9345603 
 
 

Statisztikai száma:  
64470274 
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A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének idıpontja:  2005. november 11 Módosításának idıpontja:  2011.02.03. Megszőnésének idıpontja: 
 

Az üzlet 
Napi/heti nyitva tartási ideje:          
     Hétfıtıl - Csütörtökig:      0800 – 2300 ig,  
      Péntek – Szombat:            0800 – 0500 ig,  
           Vasárnap:                    1000 –  2200 ig,  

Címe, helyrajzi száma:  
2376 Hernád,   Sport u. 4/a.                         
                           261/1 hrsz                    

Elnevezése:  
  NAVAHOK PUB 

Alapterülete: 
 130 m2 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:   
                                          1.  Dohánygyártmány 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek 
megnevezése: 
Alkoholtermék, Sör, Bor, Pezsgı, Köztes 
alkoholtermék, dohánygyártmány 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: Dohánygyártmány 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján:  

1.1 Meleg-, hidegétel 1.2. Kávéital, alkoholmentes, és szeszes 
ital,  1.3 Dobozos-, ill. palackozott alkoholmentes, és szeszes 
ital 1.9 Édességáru, 2. Dohányáru, 59. Egyéb, éspedig: II. 
kategóriájú játékterem. 

 

 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 
 
 

Termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján: 
NEMLEGES 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): Kiskereskedelem vendéglátás 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 
NEMLEGES 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont):  NEMLEGES 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 
NEMLEGES 

 

Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt 
kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya: NEMLEGES 
 

 
                    Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedı  
Neve:  
     SCHÖN – BAU Kft. 
adószáma: 12358630-2-13 

Címe és Székhelye:    
276. Hernád, Váradi u. 1. 
 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma:   Cg. 13-09-078921 
                                   
 

Statisztikai száma: 
12358630 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

900-
A kereskedelmi tevékenység 
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Megkezdésének idıpontja: 2005. május 10. Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 
 A kereskedelmi tevékenység helye: 

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
2376 Hernád,  Váradi út 1.,   
                          Váradi út 2. 
 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke:  
NEMLEGES 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a 
mőködési terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, vagy - 
ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a 
megye, illetve az országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos 
jelleg megjelölése: NEMLEGES 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:  Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység, 
 Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:       
 Hétfıtıl - Péntekig:   700 - 1700 –ig 
           Szombat:           700 - 1200 –ig 
       

Az üzlet elnevezése: 
      TÜZÉP 

az üzlet alapterülete (m2):         
         10.000m2  
                    
 

vendéglátó üzlet esetében  
befogadóképessége: 
NEMLEGES 
 
 

vásárlók könyve használatba 
vételének idıpontja: 
2007. április 27. 
 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:   
13. Festék, lakk,  14. Vasáru, barkács, és építési anyag,   
23. Háztartási tüzelıanyag. 

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 
2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
Kiskereskedelem,  
 Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

Szeszesital-kimérést: NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 

 

Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
 

  

 
 
 
                    Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedı  
Neve:  
     Suhajda Annamária 
adószáma: 64085768-2-33 

Címe és Székhelye:    
276. Hernád, Fı út 116/b 
 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma:     8936399 
                                   
 

Statisztikai száma: 
73283098 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

900-
A kereskedelmi tevékenység 
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Megkezdésének idıpontja: 2005. január 4. Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 
 A kereskedelmi tevékenység helye: 

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
2376 Hernád,  Fı út 116/b 
 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke:  
NEMLEGES 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a 
mőködési terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, vagy - 
ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a 
megye, illetve az országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos 
jelleg megjelölése: NEMLEGES 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:  Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység, 
 Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:       
 Hétfıtıl - Péntekig: de.:  800 - 1200 –ig 
                                    du.: 1300 - 1700 –ig 
           Szombat:               800 - 1400 –ig 
       

Az üzlet elnevezése: 
Használt cikkek boltja, 
Akkumlátorüzlet 

az üzlet alapterülete (m2):  
82m2  
                    
 

vendéglátó üzlet esetében  
befogadóképessége: 
NEMLEGES 
 
 

vásárlók könyve használatba 
vételének idıpontja: 
2009. augusztus 10. 
 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:   
46 Használt cikkek,  49. Gépjármőtartozékok 

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 
2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
Kiskereskedelem,  
 Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

Szeszesital-kimérést: NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 

 

Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
 

  

 
 
 

        Nyilvántartás a mőködési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedı   

Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 

Neve: 
Kollár Lészló 
adószána: 6183575-2-33 

Címe és Székhelye:  
2376 Hernád, Akácfa u. 14. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma: 5217217 
 
 

Statisztikai száma:  
6183575 
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A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének idıpontja:  2005. május 6. Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja:  
2013. február 7. 

Az üzlet 
Napi/heti nyitva tartási ideje:          
                                  Naponta:      0800 – 0200 ig,  

Címe, helyrajzi száma:  
2376 Hernád,   Gyóni u. 80. hsz.                        
                           151/7 hrsz                    

Elnevezése:  
 ARANYHAL SÖRÖZ İ 

Alapterülete: 
 45 m2 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:   
                                          1.  Dohánygyártmány 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek 
megnevezése: 
Alkoholtermék, Sör, Bor, Pezsgı, Köztes 
alkoholtermék, dohánygyártmány 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: Dohánygyártmány 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján:  1.2. 
Kávéital, alkoholmentes, és szeszes ital,  1.3 Dobozos-, ill. 
palackozott alkoholmentes, és szeszes ital 1.9 Édességáru, 2. 
Dohányáru, 59. Egyéb, éspedig: II. kategóriájú játékterem. 

 

 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 
 
 

Termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján: 
NEMLEGES 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): Kiskereskedelem vendéglátás 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 
NEMLEGES 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont):  NEMLEGES 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 
NEMLEGES 

 

Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt 
kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya: NEMLEGES 
 

 
              Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedı   
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

900-
28/2009 

Neve:  
     Kis János 
adószáma: 73283098-1-33 

Címe és Székhelye:    
2376. Hernád, Köztársaság 
26/a 
 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma:      
                                  4581961       
 

Statisztikai száma: 
73283098 



Módszertani útmutató a kereskedelmi igazgatási feladatok ellátásához 

 
56 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja: 2003. augusztus 14. Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 

2013. március 11. 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
2376 Hernád, Köztársaság út. 26/a 
 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke:  
NEMLEGES 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a 
mőködési terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, vagy - 
ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a 
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:  
NEMLEGES  

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos 
jelleg megjelölése: NEMLEGES 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység, 
 Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:       
 Hétfıtıl - Péntekig: 800 - 1700 –ig 
           Szombat:        800 - 1200 –ig 
       

Az üzlet elnevezése: 
KINAI ÁRUHÁZ 

az üzlet alapterülete (m2):  
61m2  
                    

vendéglátó üzlet esetében  
befogadóképessége: 
NEMLEGES 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
idıpontja:   2003. augusztus 21 
 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 3. Textil, 4. 
Ruházat,  5. Babatermékek,  6. Lábbeli-, és bıráru,  7.  Bútor, lak-
berendezés,  9. Villamos, háztartási készülékek, 27. Játékáru. 

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 
2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
Kiskereskedelem,  
 Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

Szeszesital-kimérést: NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 

 

Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
 

  

 
 

              Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

 Kereskedı  
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Neve:  
     Asztalos Sándor 
adószáma: 63557208-1-33 

Címe és Székhelye:    
2370 Dabas, Ady E. u. 10.  

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma:      
                                  6798131        
 

Statisztikai száma: 
63557208 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja: 2003. július 8. Módosításának idıpontja: 2011. 01.13 ,  2011.03.31. ,  2011.05.23. Megszőnésének idıpontja: 

 
A kereskedelmi tevékenység helye: 

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
2376 Hernád, Köztársaság út. 72/c 
 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke:  
NEMLEGES 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a 
mőködési terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, 
vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:  
NEMLEGES  

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos 
jelleg megjelölése: NEMLEGES 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység, piaci kiskereskedés 
 Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:       
   Hétfıtıl - Péntekig: de:  800 - 1200 –ig 
                                      du. 1300 -1600 –ig 
                        Szombat:     800 - 1200 –ig 
       

Az üzlet elnevezése: 
IBOLYA    JÁTÉK- 
 AJÁNDÉK  ÜZLET 

az üzlet  
alapterülete 

(m2):  70 m2  
                    
 

vendéglátó üzlet esetében  
befogadó-képessége: NEMLEGES 
 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
idıpontja:   2003. július 23 
 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 3 Textil, 4. 
Ruházat, 6. Lábbeli és bıráru, 7. Bútor, lakberendezés, 11. 
Audiovizuális termék (CD, DVD), 16. Könyv, 18. Papír-, írószer, 20. 
Illatszer, 21. Háztartási tisztítószer, 27. Játékáru,  43 Emlék-, ajándék, 
59. Bizsu, piaci kiskereskedés  

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. 
pont):  
NEMLEGES 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
Kiskereskedelem,  
 Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

Szeszesital-kimérést: NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 

 

Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
 

  

              Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

 Kereskedı  
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Neve:  
     ELVIRA-ÁRUDA Kft. 
adószáma: 12963571-2-13 

Címe és Székhelye:    
2364 Ócsa, Újvilág u. 35.  

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma:      
                                  Cg. 13-09-093266        
 

Statisztikai száma: 
12963571-4752-113-13 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja: 2003. április 7. Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 

 
A kereskedelmi tevékenység helye: 

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
2376 Hernád, Köztársaság út. 43/a 
 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke:  
NEMLEGES 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a 
mőködési terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, 
vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:  
NEMLEGES  

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos 
jelleg megjelölése: NEMLEGES 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység, 
 Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:       
   Hétfıtıl - Péntekig:   800 - 1600 –ig 
            Szombat:           800 - 1200 –ig 

Az üzlet elnevezése: 
      FESTÉK ÁRUDA 

az üzlet alapterülete 

(m2):  70 m2  
                    

vendéglátó üzlet esetében 
befogadó-képessége: 
 NEMLEGES 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
idıpontja: 
2003. december 19. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  
13.   Festék, Lakk,      14.  Vasáru, barkács, és építési anyag 
               29.   Tapéta, padlóburkoló, szınyeg 

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 
2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
Kiskereskedelem,  
 Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

Szeszesital-kimérést: NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 

 

Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
 

  

 
              
 Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

 Kereskedı  
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Neve:  
             A-TEAM Kft. 
adószáma: 12964273-2-33 

Címe és Székhelye:    
2370 Dabas, Címer u. 3.  

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma:      
                                  Cg. 13-09-093272        
 

Statisztikai száma: 
12964273-7420-113-13 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja: 2003. február 03. Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 

 
A kereskedelmi tevékenység helye: 

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
2376 Hernád, Csatorna köz 3. 
 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke:  
NEMLEGES 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a 
mőködési terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, 
vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:  
NEMLEGES  

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos 
jelleg megjelölése: NEMLEGES 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység, 
 Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:       
   Hétfıtıl - Péntekig: 1600 - 2100 -ig 

Az üzlet elnevezése: 
      SPORT KLUB 

az üzlet alapterülete (m2):   
                   200 m2  
 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
         20 fı 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
idıpontja: 
2009. december 7. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  
1.2. Kávéital, alkoholmentes ital,   
1.9. Édességáru (Csokoládé, desszert, jégkrém, stb.) 

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
Kiskereskedelem, vendéglátás 
 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 

 

Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
 

   

Nyilvántartás a mőködési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
 Kereskedı  
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Neve: 
Sztolarik Dániel 
adószána: 63291984-2-33 

Címe és Székhelye:  
2376 Hernád, Fı út 134/b 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma: 5710136 
 
 

Statisztikai száma:  
63291984 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének idıpontja:  2002. december 12. Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 
 

Az üzlet 
Napi/heti nyitva tartási ideje:          
                                  Hétfıtıl - Szombatig:     0530 – 1830 ig,                                       
                                           Vasárnap:               0700 – 1500 ig,  

Címe, helyrajzi száma:  
2376 Hernád,    Fı út 134/a hsz.                        
                           106/6 hrsz                    

Elnevezése:  
 ÉLELMISZER, VEGYI ÁRU 

Alapterülete: 
 20 m2 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:   
                                          1.  Dohánygyártmány 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek 
megnevezése: 
Alkoholtermék, Sör, Bor, Pezsgı, Köztes 
alkoholtermék, dohánygyártmány 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: Dohánygyártmány 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján:  1.3 
Csomagoltkávé, alkoholmentes, és szeszes ital, 1.5. Hús-, és 
hentesáru, Hal (fagyasztott),     1.7 Zöldség-, gyümölcs,  1.8. 
Kenyér-, és pékáru, 1.9 Édességáru, 1.10. Tej-, tejtermék, 
1.11. Egyéb élelmiszer (tojás étolaj száraztészta, stb), 2. 
Dohányáru, 17. Újság, napilap, Folyóirat,  20. Illatszer, 
21.Háztartási tisztítószer, 32. Állateledel.  

 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 
 
 

Termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján: 
NEMLEGES 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): Kiskereskedelem 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 
NEMLEGES 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont):  NEMLEGES 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 
NEMLEGES 

 

Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt 
kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya: NEMLEGES 
 

 
              Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

 Kereskedı  
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Neve:  
             Csepregi György 
adószáma: 50686483-1-33 

Címe és Székhelye:   2376 
Hernád,  Köztársaság út 
35/a 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelı 
regisztrációs száma:      
                                     4970843        
 

Statisztikai száma: 
50686483 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja: 1997. augusztus 14. Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 

 
A kereskedelmi tevékenység helye: 

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
2376 Hernád, Köztársaság út 35/a hsz. 
 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke:  
Hernád község közigazgatási területe 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a 
mőködési terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, 
vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:  
Hernád község közigazgatási területe 

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos 
jelleg megjelölése: NEMLEGES 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység, Mozgóbolt 
 
 Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:       
                      Szezonszerően:  
         Április 1.-tıl – szeptember 30.-ig, 
                 Naponta: 1100 - 2000 -ig 

Az üzlet elnevezése: 
        CUKRÁSZDA 

az üzlet alapterülete (m2):   
                   36 m2  
mozgóbolt  2 m2 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
         10 fı 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
idıpontja: 
1997. augusztus 14. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  
1.2. Kávéital, alkoholmentes ital,   
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 
1.9. Édességáru (Csokoládé, desszert, jégkrém, stb.) 

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
Kiskereskedelem, vendéglátás 
 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 

 

Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
 

              Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

 Kereskedı  
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Neve:  
             Kaldeneker Andrásné 
adószáma: 61613539-2-33 

Címe és Székhelye: 
2376 Hernád,  Fı út 118/a 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelı 
regisztrációs száma:      
                                     5795434         
 

Statisztikai száma: 
61613539 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja: 1999. szeptember 16. Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 

 
A kereskedelmi tevékenység helye: 

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
2376 Hernád, Fı út 118/a 
 
 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke: NEMLEGES 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a 
mőködési terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, 
vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:  
NEMLEGES  

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos 
jelleg megjelölése: NEMLEGES 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 
 Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:       
Hétfı:   ZÁRVA 
Keddtıl – Péntekig:     800 – 1700 ig 
Szombat – Vasárnap:  800 – 1200 ig 
 

Az üzlet elnevezése: 
        VIRÁGÜZLET 

az üzlet alapterülete (m2):   
                 40 m2  

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
NEMLEGES 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
idıpontja: 
1999. szeptember 16. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  
30. Virág és kertészeti cikkek,  43. Emlék-, és ajándéktárgy, 
45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék. 

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
Kiskereskedelem 
 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 

 

Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
 

  Nyilvántartás a mőködési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
 Kereskedı  
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Neve: 
Járay Zoltán Béla 
adószána: 62820202-2-33 

Címe és Székhelye:  
2376 Hernád, Köztársaság út 17/a 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma: 2792597 
 
 

Statisztikai száma:  
62820202 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének idıpontja:  2001. november 19. Módosításának idıpontja:  2011.02.02. Megszőnésének idıpontja: 
 

Az üzlet 
Napi/heti nyitva tartási ideje:  Hétfıtıl – Csütörtökig:    0800 – 2200 ig,        
                                                        Péntek,- Szombat:     0800 – 0300 ig,                                       
                                                                Vasárnap:          0800 – 2200 ig,  

Címe, helyrajzi száma: 2376 Hernád,       
  Köztársaság  u. 17/a  hsz.                         
                                269/1hrsz                    

Elnevezése:  
 KORONA SÖRÖZİ 

Alapterülete: 
 372 m2 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:   
                                          1.  Dohánygyártmány 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
Alkoholtermék, Sör, Bor, Pezsgı, Köztes 
alkoholtermék, dohánygyártmány 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: Dohánygyártmány 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján:   1.1 Meleg- hideg étel,   1.2. Kávéital, 
alkoholmentes, és szeszes ital,     1.3 Csomagoltkávé, 
alkoholmentes, és szeszes ital,      1.4.  Cukrászati 
készítmény, édesipari termék,     1.9 Édességáru, 

2. Dohányáru, 59. Egyéb, éspedig: II. kategóriájú 
játékterem,  Disco, Bál. 

 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 
 
 

Termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet 
alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): Kiskereskedelem,  Vendéglátás 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 
NEMLEGES 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont):  NEMLEGES 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 
NEMLEGES 

 

Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt 
kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya: NEMLEGES 
 

 
              Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

 Kereskedı  
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Neve:  
             Kucsera Istvánné 
adószáma: 49733749 

Címe és Székhelye: 
2376 Hernád,  Fı út 150. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelı 
regisztrációs száma:  
5153809 
 

Statisztikai száma: 
49733749 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja: 1997. május 7. Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 

 A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
2376 Hernád, Fı út 150. 
 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke: NEMLEGES 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a 
mőködési terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, 
vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:  
NEMLEGES  

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos 
jelleg megjelölése: NEMLEGES 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 
 Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:       
Hétfıtıl – Péntekig: 
Szünetekben:          700 – 1100 ig 
 

Az üzlet elnevezése: 
        ISKOLA BÜFÉ 

az üzlet alapterülete (m2):   
                 6 m2  

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
NEMLEGES 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
idıpontja: 
2010. január 21. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  
1.1 Hideg étel (szendvicsfélék),  1.3. Dobozos-, palackozott alkohol-
mentes ital, 1.5. Hentesáru (csomagolt felvágottak), 1.7. Gyümölcs-
félék, 1.8. Pékáru, 1.9. Édesipari termék, 1.8. Papír, írószer, 1.10. Tej – 
tejtermék 
 

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
Kiskereskedelem 
 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 

 

Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
 

  

  Nyilvántartás a mőködési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
 Kereskedı  
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Neve: 
Svébisné Vancskó Anna 
adószána: 73310477-2-33 

Címe és Székhelye:  
2376 Hernád, Gyóni u. 139 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma: 2600053 
 
 

Statisztikai száma:  
73310477 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja:  1998. március 23 Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 

 
Az üzlet 

Napi/heti nyitva tartási ideje: 
               Naponta:                  0600 – 2100 ig,                                        
 

Címe, helyrajzi száma: 2376 Hernád,       
    Gyóni u. 139.         432/1 hrsz                   

Elnevezése:  
 DRÉHER SÖRÖZİ 

Alapterülete: 
 30 m2 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:   
                                          1.  Dohánygyártmány 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
Alkoholtermék, Sör, Bor, Pezsgı, Köztes 
alkoholtermék, dohánygyártmány 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: NEMLEGES 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján:   1.2. Kávéital alkoholmentes, és szeszes ital, 
dobozos, ill. palackozott alkoholmentes-, és szeszes 
ital,  1.9 Édességáru ( csokoládé, desszert, nápolyi, 
jégkrém stb.)  2. Dohányáru,  59. Egyéb: II. kat. 
Játékterem. 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 
 
 

Termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet 
alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): Kiskereskedelem,  vendéglátás 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 
NEMLEGES 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont):  NEMLEGES 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 
NEMLEGES 

 

Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt 
kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya: NEMLEGES 
 

 

 
 

              Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
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Kereskedı  
Neve:  
         NAPKÖZI OTTHONOS    
                       ÓVODA 
adószáma: 15440660-2-13 

Címe és Székhelye: 
2376, Hernád, Fı út 144   
    

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelı 
regisztrációs száma:  
 
 
 

Statisztikai száma: 
15440660 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja: 1984. január 2. Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 

 
A kereskedelmi tevékenység helye: 

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
2376 Hernád, Fı út 144. 
 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke: NEMLEGES 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a 
mőködési terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, vagy - 
ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a 
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:  
NEMLEGES  

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos 
jelleg megjelölése: NEMLEGES 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 
 Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:       
 Hétfıtıl – Péntekig: 600 – 1700 ig 
  
 

Az üzlet elnevezése: 
       ÓVODAI KONYHA 

az üzlet alapterülete 

 (m2):                      
                120m2  

vendéglátó üzlet esetében 
befogadó-képessége: 
                    120 
 

vásárlók könyve használatba 
vételének idıpontja: 
2010. január 19. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  
            1.1  Meleg-, hidegétel 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:  
                                    NEMLEGES 
 Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 

Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
Kiskereskedelem,  vendéglátás 
 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

900-
18/2009 

 
 

Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
 

 
              Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
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Kereskedı  
Neve:  
             BELL- FRUIT 
adószáma: 12144509-2-13 

Címe és Székhelye: 
2376, Hernád, Ságvári Ltp. B/5   
    

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelı 
regisztrációs száma: Cg. 13-09-072307 
 
 

Statisztikai száma: 
12144509 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja: 1997. augusztus 26. Módosításának idıpontja: 2010. 12. 07. Megszőnésének idıpontja: 

 A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
2376 Hernád, Köztársaság út 43/a 
 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke: NEMLEGES 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a 
mőködési terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, vagy - 
ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a 
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:  
Hernád község közterületei 

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos 
jelleg megjelölése: NEMLEGES 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,  MOZGÓBOLT, közterületi értékesítés 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:       
Vasárna, Hétfı:         ZÁRVA 
 Keddtıl - Péntekig : 600 – 1700 ig 
          Szombat:          600 – 1400 ig 

Az üzlet elnevezése: 
               HÚSBOLT 

az üzlet alapterülete 

 (m2):                      
                30m2  

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
NEMLEGES 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
idıpontja: 
1997. augusztus 26. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  
  1.1 Meleg-hideg étel (BÜFÉ TERMÉK), 1.5.  Hús- és hentesáru,  
  1.6  Hal, 
  1.11.  Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, zsír, cukor, só, margarin,    

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:  
                                    NEMLEGES 
 
 
 Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 

Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
Kiskereskedelem 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

900-
17/2009 

 
 

Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
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Kereskedı  
Neve:  
             Szluka István 
adószáma: 73425588-2-33 

Címe és Székhelye: 
2376 Hernád,  
Köztáőrsaság út 51/a 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelı 
regisztrációs száma:  
6507732 
 
 

Statisztikai száma: 
73425588 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja: 1992 december 30. Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 

 
A kereskedelmi tevékenység helye: 

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
2376 Hernád, Köztársaság út 51/a 
 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke: NEMLEGES 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a 
mőködési terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, 
vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:  
NEMLEGES  

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos 
jelleg megjelölése: NEMLEGES 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 
 Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:       
Hétfı ZÁRVA,    Kedd-Szerda: 700 – 1400 ig 
               Csütörtök – Péntekig    700 – 1600 ig 
                               Szombat:        700 – 1000 ig 

Az üzlet elnevezése: 
    HÚSBOLT 

az üzlet alapterülete (m2):                     
                40m2  

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
NEMLEGES 

vásárlók könyve használatba vételének 
idıpontja: 
2010. január 21. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  
                                                  1.5 Hús- és hentesáru, 
                    1.11  Egyéb élelmiszer (tojás, zsír, száraztészta, főszer, stb) 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:  
                                    NEMLEGES 
 
 
 Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 

Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
Kiskereskedelem 
 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

900-
15/2009 

 
 

Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
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  Nyilvántartás a mőködési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedı  

Neve: 
Pallaga Pálné 
adószána: 50110300-2-33 

Címe és Székhelye:  
2376 Hernád, Táncsics u. 10. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma: 55300062 
 
 

Statisztikai száma:  
50110300 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja:  1994. április 05 Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 

 
Az üzlet 

Napi/heti nyitva tartási ideje: 
                             Hétfıtıl – Szombatig:    0500 – 1800 ig,         
                              Vasárnap:                       0700 – 1000 ig,                                       

Címe, helyrajzi száma: 2376 Hernád,       
    Táncsics u. 10  hsz.         388/1 hrsz                   

Elnevezése:  
 ÉLELMISZER – VEGYESBOLT 

Alapterülete: 
 30 m2 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:   
                                          1.  Dohánygyártmány 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
Alkoholtermék, Sör, Bor, Pezsgı, Köztes 
alkoholtermék, dohánygyártmány 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: NEMLEGES 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján:   1.3 Csomagoltkávé, alkoholmentes, és 
szeszes ital, 1.5 Hús- hentesáru,1.7 Zöldség-, 
gyümölcs, 1.8 Kenyér-, és pékáru, sütıipari termék, 
1.9 Édességáru,  1.10 Tej-, tejtermék, 1.11 Egyéb 
élelmiszer,  2. Dohányáru, 5.Babaápolási cikkek,    
20. Illatszer, drogéria, 21. háztartási tisztítószer,  

 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 
 
 

Termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet 
alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): Kiskereskedelem,   
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 
NEMLEGES 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont):  NEMLEGES 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 
NEMLEGES 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
900-
14/2009 

 
 

 

Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt 
kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya: NEMLEGES 
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              Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedı  
Neve:  
             Kutasi Sándor 
adószáma: 50207817-2-33 

Címe és Székhelye: 
2376 Hernád,  Jókai u. 20/a 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelı 
regisztrációs száma:  
5501829 
 

Statisztikai száma: 
50207817 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja: 1992 február  Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 

 
A kereskedelmi tevékenység helye: 

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
2376 Hernád, Köztársaság út 45/c 
 
 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke: NEMLEGES 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a 
mőködési terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, 
vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:  
NEMLEGES  

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos 
jelleg megjelölése: NEMLEGES 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 
 Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:       
Hétfıtıl - Péntekig 800 – 1700 ig 
        Szombat:         800 – 1200 ig 
 

Az üzlet elnevezése: 
          VAS-MŐSZAKI 
      ÉPÜLETGÉPÉSZET 

az üzlet alapterülete (m2): 
250 m2  

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
NEMLEGES 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
idıpontja: 
2009. június 24. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  
9. Villamos háztartási készülékek,  13.  Festék, lakk,  14.Vasáru, 
barkács, és építési anyag, 15.  Szaniteráru  

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
Kiskereskedelem 
 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

900-
13/2009 

 
 

Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
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              Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedı  
Neve:  
             Schenk József 
adószáma: 73311320-2-33 

Címe és Székhelye: 
2376 Hernád,  Fı út 55/a 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelı 
regisztrációs száma:  
5663723 
 

Statisztikai száma: 
73311320 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja: 1990. november 19 Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 

 
A kereskedelmi tevékenység helye: 

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
2376 Hernád, Fı út 55/a 
 
 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke: NEMLEGES 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a 
mőködési terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, 
vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:  
NEMLEGES  

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos 
jelleg megjelölése: NEMLEGES 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 
 Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:       
Hétfıtıl- Szombatig: 
            600 – 1700 ig 
 

Az üzlet elnevezése: 
TÁPBOLT 

az üzlet alapterülete (m2): 
200 m2  

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
NEMLEGES 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
idıpontja: 
2010. január 13 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  
32. Állateledel, takarmány 

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
Kiskereskedelem 
 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

900-
12/2009 

 
 

Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
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  Nyilvántartás a mőködési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedı  

Neve: 
Schenk Józsefné 
adószána: 50062551-2-33 

Címe és Székhelye:  
2376 Hernád, Fı út 55/a 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma: 5869967 
 
 

Statisztikai száma:  
50062551 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja:  1994. április 19. Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 

 
Az üzlet 

Napi/heti nyitva tartási ideje: 
                             Hétfıtıl – Szombatig:    0600 – 1700 ig,                                                     
 

Címe, helyrajzi száma: 2376 Hernád,       
                 Fı út 55/a  hsz.         545 hrsz                   

Elnevezése:  
             ÉLELMISZERBOLT 

Alapterülete: 
 24 m2 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:   
                                          1.  Dohánygyártmány 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
Alkoholtermék, Sör, Bor, Pezsgı, Köztes 
alkoholtermék, dohánygyártmány 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: NEMLEGES 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján:   1.3 Csomagoltkávé, alkoholmentes, és 
szeszes ital,  1.7 Zöldség-, gyümölcs, 1.8 Kenyér-, és 
pékáru, sütıipari termék, 1.9 Édességáru,  1.10 Tej-, 
tejtermék, 1.11 Egyéb élelmiszer,  2. Dohányáru, 16. 
Könyv, 20. Illatszer, drogéria, 21. háztartási 
tisztítószer,  

 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 
 
 

Termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet 
alapján: 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): Kiskereskedelem,   
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 
NEMLEGES 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont):  NEMLEGES 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 
NEMLEGES 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
11/2009 

 
 

 

Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt 
kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya: NEMLEGES 
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Nyilvántartás a mőködési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedı  

Neve: 
Jung István 
adószána: 49919514-2-33 

Címe és Székhelye:  
2381 Táborfalva, Árpád utca 1. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma: 31652  
 
 

Statisztikai száma:  
49919514 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja:  1986. december 5. Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 

 
Az üzlet 

Napi/heti nyitva tartási ideje:Hétfı   0800 – 1200 ig,  
                                              Keddtıl – Péntekig:  0800 – 1600 ig,                                    
                                              Szombat:  0800 - 1200  ig.                                                        

Címe, helyrajzi száma: 2376 Hernád, 
Köztársaság u. 72/b hsz,   136/3 hrsz 
 

Elnevezése: VEGYES 
IPARCIKK KERESKEDÉS    
        

Alapterülete: 
 50 m2 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  6. Növényvédıszer és hatóanyagaik 
„Á” és „B” tüzvesz. oszt.-ba tartozó anyag(kivéve 
jöv. term)  
 

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

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: NEMLEGES 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján:  9. Villamos háztartási készülék,  
10. Audo- és videó, 11. Audiovizuális termék,  
13.  Festék, lakk, 14.Vasáru, barkácsáru, 
25. Óra-, ékszer, 26. Sportszer, sporteszköz, 
27 játékáru,  28. Közérzettel kapcsolatos nem 
élelmiszer termék, 29. Tapéta, padlóburkoló, 
szınyeg, függöny,  
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 
 
 

Termékek, megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján: 37. Mezıgazdasági, méhészeti, borászati cikk, 
növényvédı szer stb.,  38. Fotócikk,   43. Emlék és 
ajándéktárgy, 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): Kiskereskedelem  
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 
NEMLEGES 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont):  NEMLEGES 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 
NEMLEGES 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
08/2009 

 
 

 

Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt 
kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya: NEMLEGES 
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   Nyilvántartás a mőködési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedı  

Neve: 
MAGYAR POSTA ZRt. 
adószána:10901232-2-44 

Címe és Székhelye:  
1138 Budapest,  Dunavirág u. 2 – 6. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma:  Cg. 01-10-042463 
 
 

Statisztikai száma: 
10901232-5310-114-
01 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja:  2009. december 21. Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 

 
Az üzlet 

Napi/heti nyitva tartási ideje:Hétfı  de. 0800 – 1200 ig,  du.: 1230 – 1800  
Kedd: de. 0800 – 1200 ig,    du.: 1230 – 1400  
Szerda, csütörtök, Péntek: de. 0800 - 1200  ig.  du.: 1230 – 1400  

00 00

Címe, helyrajzi száma: 2376 Hernád, 
                  Köztársaság u. 72/c hsz,   135 hrsz 
 

Elnevezése: HERNÁD    
              POSTABOLT 

Alapterülete: 
 124 m2 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  1. Dohánygyártmány,  
 

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

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: NEMLEGES 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján:   1.3 Csomagolt kávé, alkoholmentes és 
szeszes ital,   1.9 Édességáru, 1.12 Közérzetjavító 
termék,  2 dohányáru, 7. Bútor, lakberendezés,  
9. Villamos háztartási készülék, 11. Audiovizuális 
termék, 12 Telekommunikációs cikk, 16. Könyv, 
 17. Újság, Napilap, 18. Papír, írószer,   
19.  Számítógépes hadver-, és szoftver termék,  
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 
 
 

Termékek, megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján: 27.  Játékáru, 28. közérzettel kapcsolatos 
nem élelmiszer termék, 43. Emlék és ajándéktárgy, 
44. Numizmatikus termék, 45. Kreatív-, hobbi term. 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): Kiskereskedelem  
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 
NEMLEGES 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont):  NEMLEGES 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 
NEMLEGES 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
07/2009 

 
 

 

Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt 
kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya: NEMLEGES 
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        Nyilvántartás a mőködési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedı  

Neve: 
OUT BENZINKÚT  Betéti 
társaság 
adószána:29072176-2-43 

Címe és Székhelye:  
1184 Budapest,  Lakatos u.5/D 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma:  Cg. 01-06-516419 
 
 

Statisztikai száma: 
29072176748721201 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja:  2004. március 5. Módosításának idıpontja:2011.05.11. Megszőnésének idıpontja: 

 
Az üzlet 

Napi/heti nyitva tartási ideje:      Hétfıtıl – Péntekig :  0600 – 2000 ig,                          
                                                            Szombat:             0700 - 1900  ig 
                                                            Vasárnap:           0700 - 1700 ,   

Címe, helyrajzi száma: 2376 Hernád, 
                  Köztársaság u. 45/d hsz,   739/2 hrsz 
 

Elnevezése:  
         BENZINKÚT 

Alapterülete: 
 30 m2 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  1. Dohánygyártmány,  2. veszélyes 
anyagok és készítmények,  3 Festékek, lakkok, 
jármőjavító termékek   
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
Alkoholtermék, Sör, Bor, Pezsgı, Köztes 
alkoholtermék, dohánygyártmány 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: NEMLEGES 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján: 1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital   
1.3 Csomagolt kávé, alkoholmentes és szeszes ital,   
1.9 Édességáru, , 2 dohányáru, 17. Újság, Napilap,  
22. Gépjármő-, és motorkerékpár üzemanyag, 
kenıanyag, 24. Palackos gáz,  34. Szexuális termék, 
49. Személy- és egyéb gépjármő alkatrész, 50 
Motorkerékpár és alkatrész és tartozék 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 
 
 

Termékek, megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján: 59. EGYÉB éspedig: 
              Automatából történı értékesítés 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): Kiskereskedelem  
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 
NEMLEGES 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont):  NEMLEGES 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 
NEMLEGES 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
06/2009 

 
 

 

Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt 
kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya: NEMLEGES 
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        Nyilvántartás a mőködési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedı  

Neve: 
Juhász Ferencné 
adószána:73255220-1-33 

Címe és Székhelye:  
2376 Hernád, Köztársaság út 34/a 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma:  6073272 
 
 

Statisztikai száma: 
73255220 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja:  1990. augusztus 21. Módosításának idıpontja:2012.02,01-tıl – 2012,07,20-ig szünetelteti Megszőnésének idıpontja: 

 
Az üzlet 

Napi/heti nyitva tartási ideje:      Hétfıtıl   SZÜNNAP– 
                       Keddtıl –Péntekig : de: 0600 – 1000 ig,   du.1500 - 1900  ig 
                                                    Szombat – Vasárnap:  0700 - 1000 ,   

Címe, helyrajzi száma: 2376 Hernád, 
                  Köztársaság u.34/a hsz,   183/2 hrsz 
 

Elnevezése:  
          BÜFÉ 

Alapterülete: 
 18 m2 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  1. Dohánygyártmány  
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
Alkoholtermék, Sör, Bor, Pezsgı, Köztes 
alkoholtermék, dohánygyártmány 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: NEMLEGES 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján: 1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital   
1.3 Csomagolt kávé, alkoholmentes és szeszes ital,   
1.9 Édességáru, , 2 dohányáru,  
 
 
 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: NEMLEGES 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): Kiskereskedelem VENDÉGLÁTÁS 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 
NEMLEGES 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont):  NEMLEGES 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 
NEMLEGES 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
05/2009 

 
 

 

Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt 
kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya: NEMLEGES 
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        Nyilvántartás a mőködési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
Kereskedı  

Neve: 
Kollár Mihályné 

Címe és Székhelye:  
2376 Hernád, Jókai u. 19/a  

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma:  5780840 
 
 

Statisztikai száma: 
73254913 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja:  1990. augusztus 21. Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 

 
Az üzlet 

Napi/heti nyitva tartási ideje:márc.1. – okt. 31 Hétfıtıl –Péntekig : 
0530 - 1800 ,     nov. 1.-tıl febr 28.-ig Hétfıtıl –Péntekig : 0530 - 1700 ,  
Szomb. 0600 - 1200 ,   Vasárnap:0700 - 1000  

Címe, helyrajzi száma: 2376 Hernád, 
                  Köztársaság u. 25/a hsz,   374/3 hrsz 
 

Elnevezése:  
ÉLELMISZERBOLT 

Alapterülete: 
 60 m2 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  1. Dohánygyártmány  
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: 
Alkoholtermék, Sör, Bor, Pezsgı, Köztes 
alkoholtermék, dohánygyártmány 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 
 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 
alapján:  1.3 Csomagolt kávé, alkoholmentes és 
szeszes ital, 1.5 Hús hentesáru, 1.7 Zöldség-gyümölcs, 
1.8 Kenyér- , és pékáru, 1.9 Édességáru, 1.10 Tej- 
tejtermék, 1.11 Egyéb élelmiszer, 2 dohányáru, 17 
újság, napilap, 20 Illatszer, drogéria, 21 háztartási 
tisztítószer, vegyi áru 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: 

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 
 
 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján: NEMLEGES 

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 
melléklet alapján:  NEMLEGES 

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): Kiskereskedelem 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): 
 NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 
NEMLEG ES 

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont):  NEMLEGES 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 
NEMLEGES 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
04/2009 

 
 

 

Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt 
kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya: NEMLEGES 
 

 

 
 



Módszertani útmutató a kereskedelmi igazgatási feladatok ellátásához 

 
78 

                    Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedı  
Neve: Szluka János Címe és Székhelye: 

2376 Hernád,  Fı út 152 
cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma:  
5143588 
 

Statisztikai száma: 
50004353 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja: 1990. április 17. Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 

 
A kereskedelmi tevékenység helye: 

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
2376 Hernád, Köztársaság út 45 
 
 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke: NEMLEGES 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési 
terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:  
NEMLEGES  

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 
 Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:       
Naponta:   600 – 2000 ig 
 

Az üzlet elnevezése: 
SZLUKA ÉTTEREM 

az üzlet alapterülete 

(m2): 156 m2  

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
100 fı 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
idıpontja: 
1990. április 17 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  
1.1  Meleg,- hideg étel,      1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital, 
1.4 Cukrászati készítmény, édesipari áru,    1.9 Édességáru,  

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: Alkoholtermék, Sör, Bor, Pezsgı, köztes 
alkoholtermék 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NEMLEGES 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
Kiskereskedelem- VENDÉGLÁTÁS 
 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: IGEN A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: IGEN 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

900-
3/2009 

 
 

Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
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                    Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedı  
Neve: Kovács Istvánné Címe és Székhelye: 

2376 Hernád, Táncsics u. 20/a 
cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelı regisztrációs száma:  
6240169 
 

Statisztikai száma: 
50188318 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének idıpontja: 2009. december 14 Módosításának idıpontja: Megszőnésének idıpontja: 

 
A kereskedelmi tevékenység helye: 

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
2376 Hernád, Táncsics u. 20/a 
 
 

mozgóbolt esetében a mőködési terület és az útvonal jegyzéke: NEMLEGES 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési 
terület jegyzéke, a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: Vásárok Piacok 
Magyarország 
 

Csomagküldı kereskedelem esetében a mőködési területével érintett települések, vagy - ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése: NEMLEGES 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Magyarországon  Vásáron, Piacon  
 Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idı:       
Hétfıtıl - Szombatig:  
        800 – 1600 ig 
 

Az üzlet elnevezése: 
ÉDESSÉG 
NAGYKERESKEDÉS 

az üzlet alapterülete 

(m2): 21 m2  

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
NEMLEGES 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
idıpontja: 
2009. december  14. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  
1.4 Cukrászati készítmény, édesipari áru,    1.9 Édességáru,  

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: NEMLEGES 
 
 
 Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 

Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): NEMLEGES 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):  
NAGYKERESKEDELEM 

Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:  
NEMLEGES  
 Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

Szeszesital-kimérést: NEMLEGES A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEMLEGES 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

900-
2/2009 

 
 

Ha a kereskedı 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):  NEMLEGES 
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