
A) Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 
1. a nyilvántartásba vétel száma; 2/2014. 

2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye;-Sütő Balázs 3700 Kazincbarcika, Műszerész út 

84. 
3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő 

regisztrációs száma;37995080 

4. a kereskedő statisztikai száma;66713438563023105 

5. a kereskedelmi tevékenység helye: 3642 Bánhorváti, Tompa Mihály út 18. 

5.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek), 

5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke, 

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész 

megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése, 

5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - 

ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az 

országos jelleg megjelölése; 

6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a 

Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint; üzletben folytatott tevékenység 

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, 

7.1. a napi/heti nyitva tartási idő: hétfőtől-csütörtökig:07.00-12.00 és 16.00-21.00 óráig, 

7péntek,szombat:07.00.-12.00 óráig, 16.00-23.00, vasárnap: 07.00-12.00, 16.00-21.00 

óráig. 

7.2. az üzlet elnevezése, Géza bácsi kocsmája 

7.3. az üzlet alapterülete (m2) 40 

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:20 

7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 

időpontja;2014.július 24. 

8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 

8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből: 1.2.Kávéital, 

alkoholmentes- és szeszes ital 

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

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék  

1.9.Édességáru(csokoládé,desszert,nápolyi,cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém 

stb .) 

1.11.Egyéb élelmiszerből olajos és egyéb magvak 

értékesítésével foglalkozik 

 
8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek; 

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 

9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont), 

9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont), 

amennyiben ilyen tevékenységet folytat,  

9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont); 

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

10.1. szeszesital-kimérést, illetve igen 

10.2. a 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet; igen  



11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön 

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

hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban); 

12. a kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja. 

2014.július 24. 
 

 


