
A 
Nyilvántartás Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

SORSZÁM:                 8/2014                            B 8/2014 
1. a nyilvántartásba vétel száma;  8/2014. 

2. a kereskedő neve,             KO-FA Kereskedő KFT. 

                      címe,  

 illetve székhelye;7043 Bikács, Dózsa György u. 13. 

 

 

3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási 

száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma; 

Cg. 17-09-010333 

4. a kereskedő statisztikai száma; 24933997-4711-113-17 

5. a kereskedelmi tevékenység helye:  

5.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín 

esetében a címek), 

7041 Vajta, Petőfi utca 562. 

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; 

 

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben 

történik, 

 

7.1. a napi/heti nyitva tartási idő,  

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; 

- 

8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban 

 

8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet 

alapján, illetve ebből 

1.8. Pékáru, sütőipari termékek 

 

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, 

kiskereskedelem 

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) bekezdésben meghatározott tevékenységet; nincs zeneszolgáltatás stb. 

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. 

2014.08.01.-2014.08.03. a bejelentés határozott időre 

szól. 

 

  



 

 

SORSZÁM:                 7/2014                            B 7/2014 
1. a nyilvántartásba vétel száma;  7/2014. 

2. a kereskedő neve,             TRIOIX KFT. 

                      címe,  

 illetve székhelye;1142 Budapest, Dorozsmai út 187/A. 3/9 

 

 

3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási 

száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma; 

Cg. 07-09-180207 

4. a kereskedő statisztikai száma; 24748203-5630-113-01 

5. a kereskedelmi tevékenység helye:  

5.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín 

esetében a címek), 

7041 Vajta, Petőfi utca 562. 

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; 

 

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben 

történik, 

 

7.1. a napi/heti nyitva tartási idő,  

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; 

- 

8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban 

 

8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet 

alapján, illetve ebből 

1.1. Meleg – hideg étel, 

 

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, 

kiskereskedelem 

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) bekezdésben meghatározott tevékenységet; nincs zeneszolgáltatás stb. 

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. 

2014.08.01.-2014.08.03. a bejelentés határozott időre 

szól. 

 

 

 

 



SORSZÁM:                 6/2014                            B 6/2014 
1. a nyilvántartásba vétel száma;  6/2014. 

2. a kereskedő neve,             INBAR KFT. 

                      címe,  

 illetve székhelye; 1073 Budapest, Erzsébet krt. 13. 

 

 

3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási 

száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma; 

Cg. 07-09-667757 

4. a kereskedő statisztikai száma; 23965261-5610-113-07 

5. a kereskedelmi tevékenység helye:  

5.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín 

esetében a címek), 

7041 Vajta, Petőfi utca 562. 

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; 

 

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben 

történik, 

 

7.1. a napi/heti nyitva tartási idő,  

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; 

- 

8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban 

 

8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet 

alapján, illetve ebből 

1.1. Meleg – hideg étel, 

 

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, 

kiskereskedelem 

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) bekezdésben meghatározott tevékenységet; nincs zeneszolgáltatás stb. 

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. 

2014.07.31-2014.08.03. a bejelentés határozott időre 

szól. 

 

 

 

 

 

 



SORSZÁM:                 5/2014                            B 5/2014 
1. a nyilvántartásba vétel száma;  5/2014. 

2. a kereskedő neve,    ÉVA POCAK PIZZA KFT. 

                      címe, 7041 Vajta, Kossuth L. u. 44-48. 

 illetve székhelye; 2432 Szabadegyháza, Széchenyi u. 20/a. 

 

 

3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási 

száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma; 

Cg. 07-09-022515 

4. a kereskedő statisztikai száma; 23965261-5610-113-07 

5. a kereskedelmi tevékenység helye:  

5.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín 

esetében a címek), 

7041 Vajta, Kossuth L.44-48. 

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; 

1. üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben 

történik, 

 

7.1. a napi/heti nyitva tartási idő, Hétfőtől – Vasárnapig 9 – 22 - ig 

 

7.2. az üzlet elnevezése, BÜFÉ 

7.3. az üzlet alapterülete (m
2

), 
   8  m2 

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége, - 

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

használatba vételének időpontja; 

2014.05.05. 

8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban 

 

8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet 

alapján, illetve ebből 

1.1. Meleg – hideg étel, 

1.2. Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital 

1.3.Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital, 

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, 

cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.), 

 

8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek; alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkohol 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, 

kiskereskedelem 

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; nincs zeneszolgáltatás stb. 

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. 

2014.05.05. 

 

 



 

 

SORSZÁM:                  4/2014                            B 4/2014 
1. a nyilvántartásba vétel száma;  4/2014. 

2. a kereskedő neve,    SIÓ RIVER Kft. 

                        címe, 7042 Pálfa, Deák Ferenc utca 1. 

            illetve székhelye; 7042 Pálfa, Deák Ferenc utca 1. 

 

 

3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási 

száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma; 

Cg. 17-09-010269 

4. a kereskedő statisztikai száma; 24879181-4711-113-13 

5. a kereskedelmi tevékenység helye:  

5.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín 

esetében a címek), 

7041 Vajta, Petőfi utca 13. 

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; 

1. üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben 

történik, 

 

7.1. a napi/heti nyitva tartási idő, H-P: 6-11, 14-17, SZo: 6-11 és V: 6-10 óráig                

 

7.2. az üzlet elnevezése, Élelmiszer 

7.3. az üzlet alapterülete (m
2

), 
   ….  m2 

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége, - 

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

használatba vételének időpontja; 

2014.04.01. 

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, 

1.5. 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.), 

16. Könyv; 

17. Újság, napilap, folyóirat; 

18. Papír- és írószer; 

20. Illatszer, drogéria; 

24. Palackos gáz; 

27. Játékáru; 

 

32. Állateledel; 

37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, a 

tevékenységhez szükséges eszköz, (vetőmag, 

kötözőfonal, zsineg stb.); 

45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék; 



8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek; alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkohol 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, 

kiskereskedelem 

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) bekezdésben meghatározott tevékenységet; nincs zeneszolgáltatás stb. 

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. 

2014.04.01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SORSZÁM:                  3/2014                            B 3/2014 
1. a nyilvántartásba vétel száma;  3/2014. 

2. a kereskedő neve,    SIÓ RIVER Kft. 

                        címe, 7042 Pálfa, Deák Ferenc utca 1. 

            illetve székhelye; 7042 Pálfa, Deák Ferenc utca 1. 

 

 

3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási 

száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma; 

Cg. 17-09-010269 

4. a kereskedő statisztikai száma; 24879181-4711-113-13 

5. a kereskedelmi tevékenység helye:  

5.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín 

esetében a címek), 

7041 Vajta, Szabadság tér 5/a 

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; 

1. üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben 

történik, 

 

7.1. a napi/heti nyitva tartási idő, H-P: 6-17, SZo: 6-12 és V: 7-12 óráig                

 

7.2. az üzlet elnevezése, CSIPET ABC 

7.3. az üzlet alapterülete (m
2

), 
60 m2 

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége, - 

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

használatba vételének időpontja; 

2014.04.01. 

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, 

1.5. 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.), 

16. Könyv; 

17. Újság, napilap, folyóirat; 

18. Papír- és írószer; 

20. Illatszer, drogéria; 

27. Játékáru; 

32. Állateledel; 

37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, a 

tevékenységhez szükséges eszköz, (vetőmag, 

kötözőfonal, zsineg stb.); 

45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék; 

 



8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek; alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkohol 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, 

kiskereskedelem 

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) bekezdésben meghatározott tevékenységet; nincs zeneszolgáltatás stb. 

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. 

2014.04.01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SORSZÁM:                  2/2013                            B 2/2013 
1. a nyilvántartásba vétel száma;  2/2013. 

2. a kereskedő neve,    Magyar Posta Zrt. 

                        címe, 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 

            illetve székhelye; u.a. 

 

3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási 

száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma; 

Cg. 01-10-042463 

4. a kereskedő statisztikai száma; 10901232-5310-114-01 

5. a kereskedelmi tevékenység helye:  

5.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín 

esetében a címek), 

7041 Vajta, Szabadság tér 2. 

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; 

1. üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben 

történik, 

 

7.1. a napi/heti nyitva tartási idő, Hétfőtől péntekig 08,00-12,00   12,30-15,30 óráig                    

Szombat Vasárnap Zárva 

7.2. az üzlet elnevezése, Vajta Posta 

7.3. az üzlet alapterülete (m
2

), 
50 m2 

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége, - 

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

használatba vételének időpontja; 

2013.10.14. 

8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban 

 

8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet 

alapján, illetve ebből 

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital; 

1.9. Édességárú (csak előrecsomagolt élelmiszerek, pl. 

csokoládé, desszert, nápolyi,     

             cukorkaáru); 

1.11. Egyéb élelmiszer (csak olajos-és egyéb magvak, 

kávé, tea); 

7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, 

világítástechnikai cikk(csak kisebb háztartási     

    felszerelési tárgyak, eszközök); 

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 

(csak kisebb háztartási készülékek);  

11. Audiovizuális termék (zenei-és videó felvétel CD, 

DVD stb); 

12. Telekommunikációs cikk; 

16. Könyv; 

17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány; 

18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, 

állvány stb.); 

19. Számítógépes hardver- és szoftver termék; 

20. Illatszer, drogéria; 

27. Játékáru; 

37. Mezőgazdasági termékek (Csak vetőmag.); 

39. Optikai cikk; 

43. Emlék- és ajándéktárgy; 

44. Numizmatikai termék; 

45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék; 

 



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

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, 

kiskereskedelem 

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) bekezdésben 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. 

2013.10.14. 

 

 

 

 

 

SORSZÁM:                  1/2013                            B 1/2013 
1. a nyilvántartásba vétel száma;  1/2013. 

2. a kereskedő neve,    INOTAI CHEF Kft. 

                        címe, 7013 Cece, Köztársaság utca 51. 

            illetve székhelye; 7013 Cece, Köztársaság utca 51. 

 

MEGSZÜNTETÉS 2014.04.23. 454/2014 ikt.szám 

3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási 

száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma; 

Cg. 07-09-017734 

4. a kereskedő statisztikai száma; 11717281-5610-113-07 

5. a kereskedelmi tevékenység helye:  

5.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín 

esetében a címek), 

7041 Vajta, Kossuth Lajos utca 44-48. 

5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal 

jegyzéke, 

Fejér megye, Tolna megye 

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, 

Fejér megye, Tolna megye 

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; 

2. mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység 

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben 

történik, 

 

7.1. a napi/heti nyitva tartási idő, Hétfőtől vasárnapig 8-22 óráig                    

 

7.2. az üzlet elnevezése, Büfé 

7.3. az üzlet alapterülete (m
2

), 
8 m2 

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége, - 

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

használatba vételének időpontja; 

2013.05.09 

8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti  



bontásban 

8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet 

alapján, illetve ebből 

1.1. Meleg-, hideg étel, 

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital, 

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, 

cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.), 

 

8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek; alkohol termék, sör, bor, köztes alkohol termék 

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, 

kiskereskedelem 

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; 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. 

2013.05.09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez 

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás 

A) Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a nyilvántartásba vétel száma; 

2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye; 

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

regisztrációs száma; 

4. a kereskedő statisztikai száma; 

5. a kereskedelmi tevékenység helye: 

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; 

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, 

7.1. a napi/heti nyitva tartási idő, 

7.2. az üzlet elnevezése, 

7.3. az üzlet alapterülete (m2), 

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége, 

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

8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 

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

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 

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

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. 

 

 


