
Sorszám
Nyilvántartásba 
vételi szám Kereskedő neve Címe, illetve székhely

Kereskedő cégjegyzékszáma, 
vállalkozói nyilvántartási szám, illetve 
kistermelői regisztrációs száma

Kereskedő 
stasztikai 
száma

Kereskedelmi 
tevékenység címe

Mozgóbolt 
esetében a 
működési terület 
és útvonal 
jegyzéke

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

A közlekedési eszközön 
folytatott értékesítés esetén 
annak a közlekedési 
eszköznek a megjelölése (a 
jármű azonosítására használt 
jelzés feltüntetésével), 
amelyen kereskedelmi 
tevékenységet folytatnak

Üzleten kívüli kereskedelem esetén a 
termék forgalmazása céljából 
szervezett utazás vagy tartott 
rendezvény helyének és időpontjának, 
illetve a szervezett utazás keretében 
tartott rendezvény esetén az utazás 
indulási és célhelyének, valamint az 
utazás időpontjának megjelölése

a kereskedelmi 
tevékenység helye 
szerinti bontásban a 
folytatni kívánt 
kereskedelmi 
tevékenység formája 
a Kertv.3.§ (4) 
bekezdése szerint napi/heti nyitva tartási ideje Tulajdonosa

Címe/helyrajzi 
száma

1. 67/2013. Lakatos Árpád
3921 Taktaszada, 
Dózsa utca 4. 05-9-020403

22954756-
2370-113-05

Üzletben történő 
értékesítés Hétfő-vasárnap: 7:00-17:00 Lakatos Árpád

3921 
Taktaszada, 
Táncsics utca 
11/C 298 hrsz.

2. 68/2013 Takács István
3921 Taktaszada, 
József Attila utca 14. 33323284

66273183-
4782231-05

vásáron vagy piacon 
folytatott kereskedelmi 
tevékenység, 
közterületen- 
közvetlen értékesítés, 
üzleten kívüli 
kereskedelem

Taktaszada, 
Taktaharkány, 
Tiszalúc, Szerencs, 
Sajólád, Prügy, 
Tarcal, Kesznyéten, 
Miskolc, 
Legyesbénye, Monok, 
Ónod

3. Be. 19/2010. Pásztor János
3921 Taktaszada, 
Thököly utca 4. ES-264008

62913849-
0141231-05

Mozgóbolt útján 
folytatott kereskedelmi 
tevékenység

Szerencsi piac, 
Szirmabesenyő JDC-240

Szerencsi piac, 
Szirmabesenyő

BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉK

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye az alábbiak szerint:



Használatának 
jogcíme Elnevezése

Alapterülete 
(m2)

Vendéglátó üzlet 
esetén 
befogadóképessége

A 25.§ (4) bekezdés 
szerinti esetekben a 
vásárlók könyve 
nyomtatvány 
azonosító adatai és 
használatba 
vételének időpontja

Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete, az üzlethez létesített 
gépjármű-várakozó helyek száma, azok 
telekhatártól mért távolsága és elhelyezése (saját 
telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban 
vagy közterületek közlekedésre szánt területe egy 
részén, illetve a közforgalom céljára átadott 
magánút egy részén

a termékek megnevezése és sorszáma a 6. 
melléklet alapján, illetve eeből

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

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

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

Nagykereskedelem 
(Kertv. 2.§ 18.pont)

Kíván-e 
szeszesital-
kimérést folytatni

Kíván-e az üzletben 
a 22.§ (1) 
bekezdésben 
meghatározott 
tevékenységet 
folytatni

Bérlet Zöldség-gyümölcs 30m2

1.2: Kávéital, alkoholmentes-és szeszesital; 
1.3: Csomagolt kávé, dobozos, illetve 
palackozott alkoholmentes- és szeszesital; 1.7: 
Zöldség- és gyümölcs; 1.9: Édességáru ( 
csokoládé, desszert,nápolyi, cukorkaáru, 
előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) 1.11 
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj,margarin és 
zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, 
száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, 
bébiétel stb.) 2. illetszer, drogéria; 27. 
Játékáru; 30. virág és kertészeti cikk; 46. 
Használt cikk (használt könyv, ruházati cikk, 
sporszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség) nem nem nem nem nem

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve 
palackozott alkoholmentes- és szeszesital;1.9 
Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, 
cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 
jégkrém stb.); 1.11 Egyéb élelmiszer( tojás, 
étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb 
magvak, cukor, só, száraztészta, kávé,tea, 
fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.); 3. Textil 
(szövet, ruházati méteráru, háztartási 
textiltermék, lakástextília,ágynemű, 
asztalterítő, törököző, kötőfonal hímzéshez, 
valamint takaró és zőnyeg készítéséhez 
szükséges alapanyag, tű, varrócérna, gomb 
stb.); 4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati 
cikk, bőrruházat és szörmeáru, ruházati 
kiegészítő);6. Lábbeli- és bőráru; 27. Játékáru; 
32. Állateledel, takarmány; 43. Emlék-és 
ajándéktárgyak; 46. Használtcikk (használt 
könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb 
használtcikk, régiség) nem nem nem nem

Használatba 
vételének időpontja: 
2010. augusztus 16.

1.10. (tej, tejtermék (vaj,sajt, túró, savanyított 
tejtermék stb.) nem nem nem nem

A kereskedő nyilatkozata 
kereskedelmi formák és helyek 
szerinti bontásban arról, hogy 

KENYSÉGEK

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik az üzlet:
Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a 

forgalmazni kívánt

Az egyes kereskedelmi formák és helyekszerinti 
bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység 

jellege


