
Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységet végzők nyilvántartása a 
210/2009.(IX.29/Korm. rendelet alapján 

A, Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a 
nyilvántartásba 
vétel száma; 

  50/2010 300/2008 XIII/9599/2011/B B/9/2011  580/2011.    

2. a kereskedő 
neve, címe, illetve 
székhelye 

Hanti Ede 
Pál 3524. 
Miskolc, 
Klapka 
György út 
24. 3/2. 

Márkus 
Zsuzsánna 
3525. Miskolc, 
Közdomb utca 
68. 

Hungaria Nord 
Kft. 
1132 Budapest, 
Váci út 12. II/5. 

Ruszkai 
Zsolt 
3842 
Halmaj, 
Alkotmány 
út 9. 

Munkácsi 
Lászlóné 
3800 
Szikszó 
Verseny 
u. 7. 

Leon Food 
Kft. 3532 
Miskolc, 
Győri kapu 
73. 8/3. 

   

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

866081 ES-100684 01-09-948834 429508 12369878 05-09-
021852 

   

4. a kereskedő 
statisztikai száma 

45097698-
4719-231-
05 

65371501-
5610-231-05 

22650380-1071-
113-01 

49404986-
4711-231-
05 

 23361784-
4799-113-05 

   

5. a kereskedelmi 
tevékenység száma 

         

5.1 a kereskedelmi 
tevékenység címe 

         

5.2 mozgóbolt 
esetében a 
működési terület 
és az útvonal 
jegyzéke 

Csobád         

5.3 üzleten kívüli 
kereskedés és a 
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. 58 a közlekedési 
eszközön folytatott 
értékesítés esetén 
annak a közlekedési 
eszköznek a 
megjelölése (a 
jármű azonosítására 
használt jelzés 
feltüntetésével), 
amelyen 
kereskedelmi 
tevékenységet 
folytatnak 

LRF-489 XVL-887   IHW-636 KVD-706    

5a. 59 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; 

         

6. a kereskedelmi 
tevékenység helye 
szerinti bontásban a 
kereskedelmi 
tevékenység 
formája a Kertv. 3. 
§ (4) bekezdése 
szerint; 

mozgóbolt 
útján 
folytatott 
kereskedelmi 
tevékenység 

Egyéb 
vendéglátóhely 
(Kürtöskalács-
Minifánk Ház) 

mozgóbolt útján 
folytatott 
kereskedelmi 
tevékenység 

mozgóbolt 
útján 
folytatott 
kereskedelmi 
tevékenység 

mozgó táp 
és 
takarmány 
kereskedés 

mozgóbolt 
útján 
folytatott 
kereskedelmi 
tevékenység 

   

7. amennyiben a 
kereskedelmi 
tevékenység 
üzletben történik, 

         



7.1 a napi/heti 
nyitva tartási idő, 

7:00-14:00         

7.2 az üzlet 
elnevezése, 

         

7.3 az üzlet 
alapterülete (m 2) 

         

7.4 vendéglátó üzlet 
esetében 
befogadóképessége, 

         

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

         

7.6. 60 napi 
fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet 
esetén az árusítótér 
nettó alapterülete, 
az üzlethez 
létesített gépjármű-
várakozóhelyek 
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); 

         

8. az egyes 
kereskedelmi 
formák és helyek 
szerinti bontásban 

         

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

Zöldség- és 
gyümölcs 

        

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 

nem         

10.2 A 22. § (1) 
bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet; 

nem         

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. 

         



 


