
I. Bejelentéshez  kötött kereskedelmi tevékenység nyilvántartása
kereskedő neve, címe, székhelye Statiszikai szám Nyitvatartási idő: Alapterület: befogadóképesség forgalmazni kívánt termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: szeszeital kimérés

2/1997 Varga István 3078 Bátonyterenye, Zrínyi út 12. 5947629 49078772-4711-231-12 3075 Kisbárkány, Béke út 40. Vegyesbolt 60 m2 - * - - - - 1997.08.19

1/2013

01-09-941401 22739412-7990-13-1 3075 Kisbárkány Bede puszta 06/44

Non-Stop 70 m2 - * - - - - 2013.07.08

Nyilvántartásba 
vétel száma

Cégjegyzékszám, 
vállalkozói 

nyilvántartási 
száma, kistermelő 
regisztrációs sz.

kereskedelmi tevékenység 
címe

mozgóbolt esetében 
a működési terület 

és az útvonal 
jegyzéke:

üzleten kívüli 
kereskedés és 
csomagküldő 
kereskedelem 

esetén a működési 
terület jegyzéke

A folytatni kívánt 
kereskedelmi 

tevékenység formája

Üzlet 
elnevezése:

Vásárlók k. 
haszn.vét.időp

ebből Jöt 3. § (2) bek. szerinti termék 
(ásványolaj, alkoholtermék, sör, bor, 

pezsgő, köztes alkoholtermék, 
dohánygyártmány)

kereskedelmi 
ügynöki 

tevékenység 
(Kertv. 2. § 10. 

pont)

kiskereskedelem 
(Kertv. 2. § 13. 

pont), megjelölve 
a vendéglátást 

(30. pont) , 
amennyiben ilyen 

tevékenységet 
folytat

nagykereskedelem 
(Kertv. 2. § 18. pont)

a 22.§(1) bek. 
Meghatározott 

tevékenység

külön eng.a. 
forg.term.köre,
megnevezése, 
eng.kiállító 

hat.és száma,

ker.tev.megkezdésének, 
módósításának és 

megszünésének időpontja

ker. tev. 
megszűnésének 

időpontja

üzletben folytatott 
kereskedelmi 
tevékenység

H de: 07.00-09.00 du: 16.00-20.00             
     K-Szo de: 07.00-10.00 du: 16.00-20.00 
                           V: de: 08.00-11.00 du: 
zárva

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék
1.5. Hús-és hentesáru
1.7. Zöldség- és gyümölcs
1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)
1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)
1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, 
kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.)
20. Illatszer, drogéria
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üzletben folytatott 
kereskedelmi 
tevékenység

1.1. Meleg-, hideg étel                                                                                                                                                              
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital                                                                                                                          
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital                                         1.8. 
Kenyér- és pékáru, sütőipari termék                                                                                                                          1.9. 
Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

2. Sör
3. Csendes és habzóbor
4. Egyéb csendes és habzó erjesztett ital 
6. Alkoholtermék


	Munka1

