
              Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedő  
Neve: 
Pint Mihályné  

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Buszforduló 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, 
illetve a kistermelő regisztrációs száma: 
7372763 

Statisztikai száma 
63764741-5630-231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2004.01.28. Módosításának időpontja: 2009.10.08 

                                           2010.05.04. (termékkör bővítés) 
                                           2012.09.05.  (termékkör bővítés) 
 

Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
Nagyszénás, Buszforduló 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idő:  
H-Szo: 6-11 és 15-22 
V: 15-22 

Az üzlet elnevezése: 
BUSZFORDULÓ BÜFÉ 

az üzlet alapterülete 
(m2): 50 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 10 
 

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja: 2004. 01. 28. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.1 Meleg-, hideg étel: hamburger, hot-dog, ham-dog, hideg-, meleg szendvics, pizza, 
gyros, lángos; 1.2 Kávéital, alkoholmentes ital; 1.3 Dobozos, illetve palackozott 
alkoholmentes ital; 1.9 Édességáru; 1.11 Egyéb élelmiszer (olajos magvak) 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
vendéglátás 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: nem A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: nem 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
1/2009. 

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): Orosházi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenörző 
Hivatal – 13.10/1043-6/2012. ikt.számú külön engedély az 1.1 Meleg-, hideg étel termékkör -  az engedély visszavonásig érvényes 
 



 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedő  
Neve: 
RUH-CI KFT.  

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Szabadság u. 1/a.  

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási 
száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma: 
04-09-0008946 

Statisztikai száma 
14712340 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2009.12.03. Módosításának időpontja: 

2010.07.13. 
Megszűnésének időpontja: 2012.04 05. 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
Nagyszénás, Orosháza, Kardoskút, Tótkomlós, Szarvas, Gádoros, Eperjes, 
Kondoros, Békéscsaba, Csorvás, Gerendás, Hmvhely, Szentes, 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
mozgóbolt 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idő: H: 17-21 
K-P 6-9, 17-21 
Szo: 24-05 
 

Az üzlet elnevezése: 
Büfé 

az üzlet 
alapterület
e (m2): 8 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 2009.12.03 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.1 Meleg étel (lángos, gofri, palacsinta, hamburger, hot-dog, szendvics) 
1.2 Kávéital 
1.3 Palackozott szeszmentes ital 
1.4  

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékértékesítés 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
2. 

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): BMMGSzH. 13.10./423-14/2010. számú határozata alapján  1.1. meleg-
,hideg étel termékkörbe tartozó áruféleségek forgalmazása visszavonásig  
 
 



 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedő  
Neve: 
Czizmadia Istvánné 

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Akác köz 2. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
ES-408911 
 

Statisztikai száma 
44727031-5241-
231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2008.08.18. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 

 
A kereskedelmi tevékenység helye: 

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
 
Nagyszénás, Ságvári  u. 2. 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő: H-P 7.30-11.30 
       Szo: 7.30-11.30 

Az üzlet elnevezése: 
Singer Textilüzlet 

az üzlet alapterülete 
(m2): 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 2008.08.18 
 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
 
3. Textil 
 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termék forgalmazása 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: nem A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: nem 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
3. 

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): 
 
 



 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedő  
Neve: 
Hajdu Mária 

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Táncsics u. 68. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
 
 

Statisztikai száma 
63815218-4721-
231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2004.09.29. 

Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
Nagyszénás, Béke u. 1. 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idő: 
Tél:H-P:7-12;14-17, Szo: 7-12 
Nyár: H-P 7-12, 14-18, Szo: 7-12 

Az üzlet elnevezése: 
Zöldség-gyümölcs bolt 

az üzlet alapterülete 
(m2): 42 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 
2004.09.29. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.7. Zöldség és gyümölcs 
1.11 Egyéb élelmiszer 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem termék forgalmazása 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
4. 

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): 
 
 



 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedő  
Neve: 
KUKE VENDÉGLÁTÓ BT.  

Címe és Székhelye: 
Csorvás, Kinizsi u. 15. 

Cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
 
04-06-005126 

Statisztikai száma 
20854210-5552-
212-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2007.07.02. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 

 
A kereskedelmi tevékenység helye: 

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
Nagyszénás, Táncsics u. 24/1. 
 

Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő:  

Az üzlet elnevezése: 
Konyha 

az üzlet alapterülete 
(m2):  500  

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 
2007.07.02. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.1 Meleg étel 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Vendéglátás 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
5. 

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): 
 
 



 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedő  
Neve: 
Tarné Bordás Mária 

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Dobó köz 21. 

Cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
EV- 915361 
 

Statisztikai száma 
64086752 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2004.11.05. 

Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő: H-P 6-12, 14-18 
Szo: 6-12 
V: 7-11 

Az üzlet elnevezése: 
SÜNI Zöldség-gyümölcs bolt 

az üzlet alapterülete 
(m2): 20 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 
2004.11.05. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.7 Zöldség- és gyümölcs 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem/ termék forgalmazása 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
6. 
 

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): 
 
 



Megszűnt! 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedő  
Neve: 
Borza Zsoltné 

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Szegfű u. 3. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
 
EV-915608 

Statisztikai száma 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2005.02.07. 

Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 
2011.02.07. 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
Nagyszénás, Zrínyi u. 2/1. 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő: 
H-P 7-18 
Szo: 7-13, V: 7-11 

Az üzlet elnevezése: 
Zöldség- gyümölcs bolt  

az üzlet alapterülete 
(m2): 15 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 
2005.02.07. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.7 Zöldség-és gyümölcs 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termék forgalmazása 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
7. 

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): 
 
 



 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedő  
Neve: 
Molnár Imre 

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Arany J. u. 44. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
 
EV-915662 

Statisztikai száma 
4470406-4765-231-
04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2005.03.09. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 

 
A kereskedelmi tevékenység helye: 

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
Nagyszénás, Hősök útja 13. 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő: H-P 8-12, 14-17 
       Szo: 8-12 

Az üzlet elnevezése: 
JÁTÉKVÁR-BABAHÁZ 

az üzlet alapterülete 
(m2): 20 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 
2005.03.09. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 

 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termék forgalmazása 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
8. 

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): 
 
 



 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedő  
Neve: 
Furák János 

Címe és Székhelye: 
Orosháza, Szentetornyai u. 7. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
 
 

Statisztikai száma 
64290917-4764-
231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2005.05.30 Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 2012.07.01. 

 
A kereskedelmi tevékenység helye: 

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
Nagyszénás, Hősök útja 12. 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő:  

Az üzlet elnevezése: 
Barracuda Horgászbolt 

az üzlet alapterülete 
(m2): 40 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 
2005.05.30. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
26. Sportszer, sporteszköz 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termék forgalmazása 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
9. 

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): 
 
 



 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedő  
Neve: 
Kondacs Pálné 

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Dobó köz 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
 
ES-284042 

Statisztikai száma 
62646549-5247-
231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2001.05.21. 

Módosításának időpontja: 
2008.04.16. 

Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
 
Nagyszénás, Hősök útja 13/B. 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő: 
H-Cs 8-12, 14-17 
P-Szo: 8-12 

Az üzlet elnevezése: 
SZÍNES Papír-írószer  

az üzlet alapterülete 
(m2): 12 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
18. Papír- és írószer, 
17- periodikus kiadvány 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termék forglmazása 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
10. 

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): 
 
 



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedő  
Neve: 
Kocsis és Társa Kft.  

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Szabadság u. 29. 

Cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
 
 

Statisztikai száma 
13708007-4752-
231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2006.12.20 Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 

 
A kereskedelmi tevékenység helye: 

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
Nagyszénás, Szabadság u. 29. 
 

Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
 
Üzletben folytatott kereskedelemi tevékenység 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő: 

Az üzlet elnevezése: 
Vasáru, barkács üzlet 

az üzlet alapterülete 
(m2): 180 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 
2006. 12.20 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
7. Háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 
9. villamos háztartási készülék és villamossági cikk 
14. vasáru, barkács, építési anyag 
43. emlék és ajándéktárgy 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont):  

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem /  termék forgalmazása 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
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): 
 
 



 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedő  
Neve: 
Szenczi Anita 

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Deák F. u. 18/3. 

Cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
ES- 522328 

Statisztikai száma 
65142817-4779-231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja:  
2007.08.14. 

Módosításának időpontja: 
2009.04.22. 

Megszűnésének időpontja: 
2013.03.04. 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
 
Nagyszénás, Szabadság u. 14. 

Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő: H-P: 10-18 
        Szo: 8-12 

Az üzlet elnevezése: 
RETRO-DURI 

az üzlet alapterülete 
(m2): 24 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 
2007.08.14. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
3. Textil 
4. Ruházat 
46. Használt cikk 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem termék forgalmazása 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
12/2009. 

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): 
 
 



 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedő  
Neve: 
Finstár Judit 

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Szabadság u. 4.  
 

Cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
ES-121129 
 

Statisztikai száma 
64758457-4776-
231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2007.10.04. 

Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
 
Nagyszénás, Szabadság u. 4. 

Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő: 

Az üzlet elnevezése: 
Állateledel üzlet 

az üzlet alapterülete 
(m2): 20 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 
2007.10.04. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
32. Állateledel, takarmány 
33. Állatgyógyászati termék 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termék forgalmazása 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
13. 

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): 
 
 



 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedő  
Neve:, 
Ntp Nagyszénás 
Településszolgáltatási Kft.  

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Czabán u. 16. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
 
04-09-007495 

Statisztikai száma 
139603-7487-113-
04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2007.11.15. 

Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
Nagyszénás, Hősök útja 6. 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő: H-P 7-15 

Az üzlet elnevezése: 
Iskolai büfé 

az üzlet alapterülete 
(m2): 10 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 
2007.11.15. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.1 Hideg étel 
1.3 Dobozos illetve palackozott alkoholmentes ital 
1.8 pékáru, sütőipari termék 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termék forgalmazása 
 Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
14. 

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): 
 
 



 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedő  
Neve: 
Békés Megyei Körös-Menti 
Szociális Centrum 

Címe és Székhelye: 
Szarvas, Rákóczi u. 25. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
 
343347 

Statisztikai száma 
15343343-8531-
321-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2007.12.21 Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 

 
A kereskedelmi tevékenység helye: 

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
Nagyszénás, Táncsics u. 3. 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelemi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő:  

Az üzlet elnevezése: 
Konyha 

az üzlet alapterülete 
(m2): 454 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.1 Meleg-, hideg étel  

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
vendéglátás 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
15. 

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): 
 
 



 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedő  
Neve: 
SAFI-1994. BT.  

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Eötvös u. 10. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
04-06-003273 
 

Statisztikai száma 
20857031-9302-
212-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2008.05.07. 

Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
Nagyszénás, Hárfa köz 2.  
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő: 

Az üzlet elnevezése: 
HANIEL Szépségszalon 

az üzlet alapterülete 
(m2): 96 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 
2008.05.07. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
20. Illatszer, drogéria 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termék forgalmazása 
17 Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
16. 

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): 
 
 



 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedő  
Neve: 
SZŐKE-DUÓ KFT.  

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Eötvös u. 15.  

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
04-09-006951 
 

Statisztikai száma 
13657451-4711-
113-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2008.05.19. 

Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
 
Nagyszénás, Béke u. ½. 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelemi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő: H-P: 7-12, 14-18 
       Szo: 7-12 

Az üzlet elnevezése: 
SZÍN-HÁZ Festékbolt 

az üzlet alapterülete 
(m2): 68 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 
2008.05.19. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
13. Festékek, lakkok 
20. Illatszer, drogéria 
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem  / termék forgalmazása 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
17. 

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): 
 
 



 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedő  
Neve: 
Valaczkai és Társa Kft.  

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Zrínyi u. 2/2. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
 
04-09-008113 

Statisztikai száma 
14297816-4719-
231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2008.05.30. 

Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
Nagyszénás, Zrínyi u.. 2/2. 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő: 
H-P: 8-12, 14-18 
Szo: 8-12 

Az üzlet elnevezése: 
Iparcikk üzlet 

az üzlet alapterülete 
(m2): 60 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 
2008.05.30. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
13. festékek,lakkok                       14. vasáru, barkács, építési anyag 
20. illatszer, drogéria                     21. háztartási tisztítószer, vegyi áru 
37. növényvédőszer 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékforgalmazás 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
18. 

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): 
 
 



 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedő  
Neve: 
CHEN XIN Nemzetközi Kft.  

Címe és Székhelye: 
Budapest, Egressy u. 23-25.  

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
01-09-869727 

Statisztikai száma 
13719887-5242-113-01 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2008.08.18. 

Módosításának időpontja: 
 

Megszűnésének időpontja: 
2013. 01. 15. 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
Nagyszénás, Zrínyi u. 2/1. 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő: H-P 8-12, 13-17 
        Szo: 8-12 

Az üzlet elnevezése: 
KÍNAI ÜZLET 
 

az üzlet alapterülete 
(m2): 60 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja:  
2008.08.13. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
4. ruházat 
6. lábbeli, bőráru 
27. játékáru 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
Kiskereskedelem / termékforgalmazás 
 
 Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
19/2009. 

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): 
 
 



 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedő  
Neve: 
Csepregi László 

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Zrínyi u. 2. 

Cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
ES-490033 
 

Statisztikai száma 
63962774-4312-
221-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2008.09.25. 

Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő: 

Az üzlet elnevezése: 
Építési anyagok üzlete 

az üzlet alapterülete 
(m2): 3782 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 2008.09.25. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
14. építési anyagok 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékforgalmazás 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
20. 

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): 
 
 



Megszűnt! 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedő  
Neve: 
VT-FAVORIT 

Címe és Székhelye: 
Csongrád, Justh Gy. u. 3. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
06-09-012791 
 
 

Statisztikai száma 
14408607-4779-
113-06 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2008.09.30. 

Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 
2010.01.21. 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
Nagyszénás, Szabadság u. 30. 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő: H-P 8-12, 14-17 
       Szo: 8-12 

Az üzlet elnevezése: 
Bála Butik 

az üzlet alapterülete 
(m2):90 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 
2008.09.30 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
46. használtcikk 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékforgalmazás 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
21. 

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): 
 
 



 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedő  
Neve: 
Rákóczi Pálné 

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Munkás u. 42. 

Cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
ES-496254 
 

Statisztikai száma 
63459605-5222-
231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2008.10.10. 

Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
 
Nagyszénás, Hősök útja 11. 

Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő: 
H-P 8-12, 13-18 
Szo: 8-12 

Az üzlet elnevezése: 
GOODSMARKET  

az üzlet alapterülete 
(m2): 135 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 
2008. 10. 10. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.11 Egyéb élelmiszer                                  1.9. Édességáru 
20. Illatszer, drogéria                                  21. háztartási tisztítószer, vegyi áru 
27. játékáru                                                  43. emlék- és ajándéktárgy 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékforgalmazás 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
22. 

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): 
 
 



 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedő  
Neve: 
Dr- Kiss Lajos Tiborné 

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Rózsa u. 5. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
ES-513591 
 

Statisztikai száma 
44448871-4771-
231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
1997.07.15. 

Módosításának időpontja: 
2009.02.17. 

Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
 
Nagyszénás, Szabadság u. 1/6. 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idő:  
Tél: H-P 9-12, 14-17, Szo: 9-12 
Nyár: H-P 9-12, 14-17.30 
           Szo: 9-12 
 

Az üzlet elnevezése: 
Sport és Divatáru 

az üzlet alapterülete 
(m2):  

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 

 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékforgalmazás 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
23. 

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): 
 
 



 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedő  
Neve: 
HE CHENG DA. Nemzetközi 
Kft.  

Címe és Székhelye: 
Budapest, Egressy u. 23-25 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
01-09-889988 
 

Statisztikai száma 
14124246-4771 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2009.03.31. 

Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
Nagyszénás, Hősök útja 7. 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő:  
H-P: 8-18; Szo: 8-13 
V: 8-13 

Az üzlet elnevezése: 
KÍNAI ÁRUHÁZ 

az üzlet alapterülete 
(m2): 197 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 
2009.03.31. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
3. textil                                     27. játékáru 
4. ruházat 
6. lábbeli 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékforgalmazás 
 Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
24. 

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): 
 
 



 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedő  
Neve: 
Benkő Antal 

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Zrínyi u. 60/1. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
ES-522325 
 
 

Statisztikai száma 
63796269-4511-
231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2009.06.16. 

Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
Nagyszénás, Zrínyi u. 60/1. 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő: 
H,Sze,P, Szo: 9-12, 14-18 

Az üzlet elnevezése: 
Gépjárműkölcsönző 

az üzlet alapterülete 
(m2): 35 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 
2009. 06.16. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
47. személygépjármű 
50. motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész, és -tartozék 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékforgalmazás 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
25. 

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): 
 
 



 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedő  
Neve: 
Molnár István  

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Béke u. 1.  

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
 
 

Statisztikai száma 
61959790-4776-
231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2000.12.31. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 

 
A kereskedelmi tevékenység helye: 

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő: 

Az üzlet elnevezése: 
Állateledel üzlet 

az üzlet alapterülete 
(m2):  

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 
2000.12.31 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
32. állateledel, takarmány 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékforgalmazás 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
26. 

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): 
 
 



 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedő  
Neve: 
Horváth Sándorné 

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Szabadság u. 17. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
EV-496742 
 

Statisztikai száma 
44546663-7481-
231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 1997. 08. 01. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 

 
A kereskedelmi tevékenység helye: 

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
Nagyszénás, Szabadság u. 17. 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevéknység 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő: H-P 8-12, 14-17 
        Szo: 8-12 

Az üzlet elnevezése: 
Fotó üzlet 

az üzlet alapterülete 
(m2): 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 
1997. 08. 01. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
38. Fotócikk 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 Kiskereskedelem / termékforgalmazás 
 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
27. 

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): 
 
 



 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedő  
Neve: 
Széll Imre 

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Tessedik u. 6. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
EV-496565 
 
 

Statisztikai száma 
44275651-4531-
231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja:  1997.08.01 Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 

2012.04.30. 
A kereskedelmi tevékenység helye: 

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
Nagyszénás, Ságvári u. 24. 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő: H-P:  8-11, 14-17 
       Szo:   8-11 

Az üzlet elnevezése: 
Műszaki Bolt 

az üzlet alapterülete 
(m2): 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 
1997. 08.01. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
9. villamos háztartási készülék és villamossági cikk 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékforgalmazás 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
28. 

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): 
 
 



 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedő  
Neve: 
Horváth István 

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Dózsa Gy. u. 5.  

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
 
 

Statisztikai száma 
60160179- 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2009.07.10. 

Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 
2011.07.06. 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
 
Nagyszénás, Dózsa Gy. u. 5. 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő: 

Az üzlet elnevezése: 
Virágüzlet 

az üzlet alapterülete 
(m2): 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 
2009.07.10. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
30. Virág és kertészeti cikk 
43. Emlék és ajándéktárgy 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékértékesítés 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
29. 

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): 
 
 



 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedő  
Neve: 
NAGYHUKON KFT.  

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Kinizsi u. 27.  

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
 
 

Statisztikai száma 
12465891 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2000.12.31. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 

 
A kereskedelmi tevékenység helye: 

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
Nagyszénás, Kinizsi u. 27. 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő: 

Az üzlet elnevezése: 
Állateledel üzlet 

az üzlet alapterülete 
(m2): 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 
2000.12.31. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
32. Állateledel, takarmány 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékértékesítés 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
30. 

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): 
 
 



 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedő  
Neve: 
MAGYAR POSTA ZRT. 

Címe és Székhelye: cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
 
 

Statisztikai száma 
10901232 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2000.11.01. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 

 
A kereskedelmi tevékenység helye: 

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
 
Nagyszénás, Szabadság u. 31. 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő: 

Az üzlet elnevezése: 
Posta 

az üzlet alapterülete 
(m2): 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
Kiskereskedelem / termékértékesítés 
 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
31. 

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): 
 
 



 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedő  
Neve: 
Benczúr István 

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Dobó köz 3.  

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási 
száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma: 
ES- 496227 
 

Statisztikai száma 
44389084 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: Módosításának időpontja: 

2008.10.10. 
Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
Nagyszénás, Szabadság u. 26. 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő: 

Az üzlet elnevezése: 
100-as Bolt 

az üzlet 
alapterü
lete 
(m2): 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja: 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.3 csomagolt kávé, dobozos, ill. palackozott alkoholmentes ital;  1.9 Édességáru 
1.11egyéb élelmiszer; 20. Illatszer, drogéria; 27. játékáru; 30. virág és kertészeti cikk;  
32. állateledel; 38. fotócikk; 43. emlék- és ajándéktárgy; 18 papír-írószer;  
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékértékesítés 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
32. 

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): 
 
 



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedő  
Neve: 
Szénás-Transz Bt. 

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Szegfű u. 14/1. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási 
száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma: 
 

Statisztikai száma 
20860239 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2001.02.01. Módosításának időpontja: 

 
Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
Nagyszénás, Orosházi út 53. 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység  
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő: 

Az üzlet elnevezése: 
Tüzelőanyag- Pb gáz 

az üzlet 
alapterü
lete 
(m2): 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja: 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
14. vasáru, barkács és építési anyag 
23. háztartási tüzelőanyag 
24 palackos gáz 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékértékesítés 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
33. 

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): 
 
 

 



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedő  
Neve: 
Szénás-Transz Bt.  

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Szegfű u. 14/1. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
04-06-003571 

Statisztikai száma: 
20860239-4941-212-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2001.02.01 Módosításának időpontja: 

 
Megszűnésének időpontja: 
2013.05.28. 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
5931.  Nagyszénás, Hősök útja 12. 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység  

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő: H-P 8-12, 13-17 
       Szo: 8-12 

Az üzlet elnevezése: 
Gépkocsi, motor alkatrész üzlet 

az üzlet alapterülete (m2): vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja: 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
49. személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és –tartozék 
50. motorkerképár-alkatrész és –tartozék  
 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékértékesítés 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: nem A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: nem 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

34/2009. 
 

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): 
 
 

 



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedő  
Neve: 
Schneider Pál  

Címe és Székhelye: 
5931. Nagyszénás, Munkácsy u. 1. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási 
száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma: 
3768389 

Statisztikai száma: 
44410728-5540-231-04 
 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja:  
2001. 05. 01. 

Módosításának időpontja: 
 

Megszűnésének időpontja: 
2013. 05. 31. 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
5931. Nagyszénás, Szabadság utca 1. 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő: 

Az üzlet elnevezése: 
OÁZIS Fagyizó 

az üzlet 
alapterülete 
(m2): 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja: 
2001.05.01 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.4 Cukrászati készítmény 
 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékértékesítés 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
35/2009. 

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): 
 
 

 



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedő  
Neve: 
STEEL-TIRE KFT. 

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Hősök útja 24.  

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási 
száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma: 
04-09-008744 

Statisztikai száma 
14610712 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2009.03.02. Módosításának időpontja: 

 
Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
Nagyszénás, Hősök útja 24.  
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő: 

Az üzlet elnevezése: 
Gumikereskedés és szervíz 

az üzlet 
alapterül
ete (m2): 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja: 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
49. személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és –tartozék  
 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékértékesítés 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
36. 

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): 
 
 

 



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedő  
Neve: 
DARÁZS KEVERŐ 2000 
KFT. 

Címe és Székhelye: 
Jászberény, Szelei u. 69. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási 
száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma: 
 

Statisztikai száma 
12616327 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2001.11.01. Módosításának időpontja: 

 
Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
Nagyszénás, Dózsa u.  

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő: 

Az üzlet elnevezése: 
Állati eledel, palackos gáz 

az üzlet 
alapterül
ete (m2): 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja: 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
24. Palackos gáz 
32. állateledel, takarmány 
 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékértékesítés 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
37. 

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): 
 
 

 



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedő  
Neve: 
Lászlófi Kft.  

Címe és Székhelye: 
Orosháza, Bajcsy u. 85. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási 
száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma: 
 

Statisztikai száma 
20848002 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2001.11.01. Módosításának időpontja: 

 
Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
Nagyszénás, Szabadság u.  
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő: 

Az üzlet elnevezése: 
REKVIEM Kegytárgykereskedés 

az üzlet 
alapterül
ete (m2): 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 
2001.11.01. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
40. kegytárgy, kegyszer 
 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékértékesítés 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
38. 

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): 
 
 

 



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedő  
Neve: 
Rákóczi Pálné 

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Munkás u. 42. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
ES-490115 

Statisztikai száma 
63459605 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja:  Módosításának időpontja: 

2008.09.25. 
Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
Nagyszénás, Hősök útja 2.  
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő: H-P 7-18 
       Szo: 7-12 

Az üzlet elnevezése: 
Rákóczi Húsbolt 

az üzlet 
alapterülete 
(m2): 25 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.5 Hús- és hentesáru 
 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékértékesítés 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
39. 

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): 
 
 

 



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedő  
Neve: 
Horváth György  

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Ady u. 1/1. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
 

Statisztikai száma 
63596818 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2003. 08.11. Módosításának időpontja: 

 
Megszűnésének időpontja: 2012.01.09. 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
Nagyszénás, Ady u. 1/1. 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő: H-V: 7-19 

Az üzlet elnevezése: 
Bokréta Virágüzlet 

az üzlet 
alapterület
e (m2): 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 2003.08.11. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
30. Virág és kertészeti cikk 
 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékértékesítés 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
40. 

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): 
 
 
 



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedő  
Neve: 
Sárkány Mihály  

Címe és Székhelye: 
Kondoros, Őr u. 42. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási 
száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma: 
 

Statisztikai száma 
44377409 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2003.12.16. Módosításának időpontja: 

 
Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
Nagyszénás, Szabadság u. 1. 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 
 Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő: 

Az üzlet elnevezése: 
Sárkány Cukrászda 

az üzlet 
alapterület
e (m2): 21 

vendéglátó üzlet 
esetében 
befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 
2003.12.16. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.2 Kávéital 
1.3 dobozos ill. palackozott alkoholmentes ital és szeszesital 
1.4 cukrászati készítmény, édesipari termék 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / vendéglátás 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

41. 
 

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): 
 
 

 



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedő  
Neve: 
KÓTI ISTVÁN  

Címe és Székhelye: 
Orosháza, Deák u. 24. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
ES503009 

Statisztikai száma 
44472999 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2010.08.03. Módosításának időpontja: 

 
Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
Nagyszénás, Orosházi út 1/1. 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység  

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva 
tartási idő: 
H-P 8-17 
Szo: 8-13 

Az üzlet elnevezése: 
FLÓRA VIRÁGÜZLET 

az üzlet 
alapterülete 
(m2):70 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba vételének  
időpontja: 2010.08.03. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
30. Virág és kertészeti cikk 
43. Emlék- és ajándéktárgy  
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 
10. pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. 
§ 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékértékesítés 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván- 
tartásba 

vétel 
száma: 

42. 

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): 
 
 

 



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedő  
Neve: 
KISKUNFÉLEGYHÁZI 
MALOM KFT.  

Címe és Székhelye: 
KISKUNFÉLEGYHÁZA, SZEGEDI ÚT 61. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási 
száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma: 
03-09-102409 

Statisztikai száma 
11030630 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja:  
2010.08.30. 

Módosításának időpontja: 
2011.05.01. 

Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
Nagyszénás, Béke u. 2/1. 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő: H-P: 06-18 
       Szo: 06-12 

Az üzlet elnevezése: 
58-AS SZÁMÚ PÉKÁRU MINTABOLT 

az üzlet 
alapterüle
te 
(m2):55 

v
e
n
d
é

vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 
2010.08.30. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.8 Kenyér- és pékáru, sütőipari termék; 1.2 Kávéital, alkoholmentes ital; 1.4 Cukrászati 
készítmény, édesipari termék; 1.5 Hús- és hentesáru; 1.9 Édességáru; 1.10 Tej, tejtermék;  
1.11 Egyéb élelmiszer 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékértékesítés 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
43. 

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): 
 
 

 



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedő  
Neve: 
Tar Imre 

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Dobó köz 21. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási 
száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma: 
27268089 

Statisztikai száma 
44745185-4711-
231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2011. 02.07. Módosításának időpontja: 2012.03.01. 

 
Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
Nagyszénás, Zrínyi u. 2. 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzleten folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő: 
H-P: 8-12, 14-17 
Szo: 8-12 

Az üzlet elnevezése: 
Zöldség-gyümölcs üzlet 

az üzlet 
alapterül
ete 
(m2):75 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja: 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.7; 1.3; 1.9 az előrecsomagolt fagylalt és jégkrém kivételével; 1.11 
 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékértékesítés 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
44/2011. 

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): 
 
 

 



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedő  
Neve: 
Schneider Pál  
 

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Munkácsy u. 1. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, 
illetve a kistermelő regisztrációs száma: 
EV-915372 

Statisztikai száma 
44410728-5630-
231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2011. 04. 18. Módosításának időpontja: 

 
Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
Nagyszénás, Kondoros, Gádoros, Fábiánsebestyén, Szarvas, Kamut, Csabacsűd, 
Orosháza, Orosháza-Kiscsákó, Rákóczitelep, Szentetornya 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Mozgóbolt 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő: 
 

Az üzlet elnevezése: 
 

az üzlet 
alapterülete 
(m2): 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja: 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék (fagylalt) 
 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Vendéglátás 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: nem A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
45/2011. 

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): - 
 
 

 



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedő  
Neve: 
Schneider Pál  
 

Címe és Székhelye: 
Nagyszénás, Munkácsy u. 1. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási 
száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma: 
3768389 

Statisztikai száma 
44410728-5630-
231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2012.09.10. Módosításának időpontja: 

 
Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
Nagyszénás, Kondoros, Gádoros, Fábiánsebestyén, Szarvas, Kamut, Csabacsűd, 
Orosháza, Orosháza-Kiscsákó, Rákóczitelep, Szentetornya 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Mozgóbolt 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva 
tartási idő: 
 

Az üzlet elnevezése: 
 

az üzlet 
alapterülete 
(m2): 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja: 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék (fagylalt) 
 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 
10. pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Vendéglátás 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: nem A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
45/2/2012. 

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):  13.10/854-8/2011. 
 
 

 



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedő  
Neve: 
UT-TA DUO Kft. 

Címe és Székhelye: 
5931. Nagyszénás, Kinizsi utca 15. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási 
száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma: 
04-09-009841 

Statisztikai száma 
22619747-4711-113-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2011.09.29. 

Módosításának időpontja: 
 

Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
5931. Nagyszénás, Szabadság utca 40. 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő: 
K-P: 8-12, 14-17 
Szo:  8-12 

Az üzlet elnevezése: 
RUHA-MIX 

az üzlet 
alapterülete 
(m2):60 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba  
vételének időpontja: 
2011.09.29. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
46. Használtcikk 
6.   Lábbeli- és bőráru 
 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 
2. § 10. pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékértékesítés 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
46/2011. 

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): 
 
 



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedő  
Neve: 
Garai Zsolt 

Címe és Székhelye: 
5931. Nagyszénás, Orosházi út 12. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, 
illetve a kistermelő regisztrációs száma: 19990481 
 

Statisztikai száma: 
60290269-5630-
231-04 
 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2012.04.12. 

Módosításának időpontja: 
 

Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
 
 

Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
Nagyszénás 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Mozgóbolt 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idő: 
H-P: 06.00-09.30 és 16.00-21.00 
Szo:  06.00-09.30 és 20.00-06.00 
V:     ----                    16.00-20.00 

Az üzlet elnevezése: 
Joker Gyorsbüfé 

az üzlet alapterülete 
(m2):  10 

vendéglátó 
üzlet esetében 
befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja: 2012.04.12. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.1 Meleg-, hideg étel: lángos, gofri, palacsinta, hot-dog, hamburger, szendvics 
1.2 Kávéital, alkoholmentes ital 
1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes ital 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
- 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékértékesítés / vendéglátás 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: nem A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: nem folytat 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
47/2012. 

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): 13.10/424-7/2012. számú külön engedély 1.1 jelzésű Meleg-, 
hideg étel megnevezésű termékkörbe tartozó áruféleségek. Kikötések: 
1. Az élelmiszerbiztonságért való elsődleges felelősség az élelmiszeripari vállalkozót terheli. 2. Üzemeltetés során köteles betartani a 13.10/424-6/2012. ikt. számú határozatban 
leírtakat. 3. Jelen engedéllyel a rendezvényeken történő forgalmazás végezhető. 



 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedő  
Neve: 
Chrappan Dávid ev. 

Címe és Székhelye: 
5940. Tótkomlós, Kossuth utca 16/A. 1. em. 3. ajtó 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, 
illetve a kistermelő regisztrációs száma: 28005283 
 

Statisztikai száma: 
65829406-4741-
231-04 
 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2012.05 02. 

Módosításának időpontja: 
2012.06.12. 

Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
5931. Nagyszénás, Béke utca 1 / 2. 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő:  
H-P: 9-12 és 13-17 
Szo-V: Zárva 

Az üzlet elnevezése: 
CHURSOR SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZAKÜZLET 

az üzlet 
alapterülete 
(m2):  40 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja: 
2012.05.02. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
11. Audiovizuális termék (CD, DVD, stb.) 
19. Számítógépes hardver- és szoftver termék 
46. Használt cikk (egyéb használt cikk) 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékértékesítés 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: nem A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: nem 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
48/2012. 

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): 
 
 



 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedő  
Neve: 
Aranyi István 

Címe és Székhelye: 
5931.  Nagyszénás, Szent István utca 27. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási 
száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma:  
28403887 
 

Statisztikai száma: 
65851388-4789-231-04 
 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2012.04.17. 

Módosításának időpontja: 
 

Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
Piacon folytatott kereskedelmi tevékenység országos jelleggel 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Piacon folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti 
nyitva tartási 
idő: 

Az üzlet elnevezése: 
 

az üzlet alapterülete 
(m2): 

vendéglátó üzlet esetében 
befogadó-képessége: 
 

vásárlók könyve 
használatba 
vételének időpontja: 
2012.04.17. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
46. Használtcikk 
 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
- 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékértékesítés 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést:  A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
49/2012. 

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): 
 
 



 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedő  
Neve: 
Széll Imre Lajos ev. 

Címe és Székhelye: 
5931. Nagyszénás, Tessedik S. utca 6. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, 
illetve a kistermelő regisztrációs száma: 5050627 
 

Statisztikai száma: 
44275651-4531-231-04 
 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2012.05.01. 

Módosításának időpontja: 
 

Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
5931. Nagyszénás, Tessedik S. utca 6. 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő: 

Az üzlet elnevezése: 
VILLAMOSSÁGI SZAKÜZLET 

az üzlet 
alapterülete 
(m2): 25 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 
 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 

9.  Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 
 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: - 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 
2. § 10. pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékértékesítés 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: nem A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: nem 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
50/2012. 

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): 
 
 



 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedő  
Neve: 
Valaczkai Ferenc ev. 

Címe és Székhelye: 
5931. Nagyszénás, Bánki Donát utca 14. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási 
száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma: 
02677692 
 

Statisztikai száma: 
44405339-4789-
231-04 
 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2012. május 25. Módosításának időpontja: 

 
Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
Piacon folytatott kereskedelmi tevékenység országos jelleggel 
Rendezvényeken folytatott kereskedelmi tevékenység országos jelleggel 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Piacon és rendezvényeken folytatott kereskedelmi tevékenység 
 
 Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: Napi/heti nyitva tartási 
idő: 

Az üzlet elnevezése: 
 

az üzlet 
alapterülete 
(m2): 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja: 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
4. Ruházat, 27.  Játékáru, 30. Virág és kertészeti cikk,  
Vattacukor, pattogatott kukorica, főtt kukorica, jégkristály 
 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékértékesítés és vendéglátás 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
51/2012. 

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): 
 
 

 



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedő  
Neve: 
Benkő Róbert Mihály ev. 

Címe és Székhelye: 
5931. Nagyszénás, Bajcsy utca 31. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, 
illetve a kistermelő regisztrációs száma: 28777084 
 

Statisztikai száma: 
65871496-4782-
231-04 
 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2012.06.14. 

Módosításának időpontja: 
 

Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
Piacon folytatott kereskedelmi tevékenység országos jelleggel 
 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Piacon folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő: 

Az üzlet elnevezése: 
 

az üzlet 
alapterülete 
(m2): 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja: 
2012 06.14. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
4. Ruházat 
6. Lábbeli 
 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékértékesítés 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
52/2012. 

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): 
 
 

 



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedő  
Neve: 
Angler & Jager Kft. 

Címe és Székhelye: 
5904. Orosháza, Szentetornyai út 4/A. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási 
száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma: 
04-09-011535 

Statisztikai száma: 
23847000-4764-
113-04 
 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2012.07.02. Módosításának időpontja: 

 
Megszűnésének időpontja: 2012.11.13. 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
5931. Nagyszénás, Hősök útja 12. 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő: 
H-P: 8-12 és 13-18; 
Szo-V: 8.12 

Az üzlet elnevezése: 
BARRACUDA HORGÁSZBOLT 

az üzlet 
alapterülete 
(m2): 78 m2 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja: 
2012.07.02. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
4. Ruházat,  
26. Sportszer és sporteszköz 
46. Használtcikk 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékértékesítés 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: NEM A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEM 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
53/2012. 

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): - 
 
 

 



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedő  
Neve: 
Prokop Károly Ernő ev. 

Címe és Székhelye: 
5931. Nagyszénás, Kisszénási tanyák 49. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási 
száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma: 
16220470 

Statisztikai száma: 
78364574-4781-231-
04 
 
 A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja: 
2012. 09.12. 

Módosításának időpontja: 
 

Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
Piacon folytatott kereskedelmi tevékenység országos jelleggel 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Piacon folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő: 

Az üzlet elnevezése: 
 

az üzlet 
alapterülete 
(m2): 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja: 
2012.09.12. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.7 Zöldség- és gyümölcs 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékértékesítés 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: nem A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: nem 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
54/2012. 

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): 
 
 

 



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedő  
Neve: 
TLSoft Intelligent Solutions 
Kft. 

Címe és Székhelye: 
5931. Nagyszénás, Szent István utca 5. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, 
illetve a kistermelő regisztrációs száma: 
04-09-010781 

Statisztikai száma: 
23366349-6201-
113-04 
 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2012. 10. 15. Módosításának időpontja: 

 
Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
www.szexbolt.net 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
Csomagküldő kereskedelem országos jelleggel (web áruház) 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Csomagküldő kereskedelem országos jelleggel (web áruház) 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő: 

Az üzlet elnevezése: 
 

az üzlet 
alapterülete 
(m2): 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja: 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
34. Szexuális termék 
 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékértékesítés 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: nem A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: nem 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
55/2012. 

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): - 
 
 

 



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedő  
Neve: 
Glonczi István ev. 

Címe és Székhelye: 
5931. Nagyszénás, Orosházi út 1766/2. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, 
illetve a kistermelő regisztrációs száma: 30085686 
 

Statisztikai száma: 
65957226-4799-
231-04 
 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2012.10.17. 

Módosításának időpontja: 
 

Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
5931. Nagyszénás, Orosházi út 1766/2. 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
Csomagküldő kereskedelem országos jelleggel 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Csomagküldő kereskedelem országos jelleggel 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő: 

Az üzlet elnevezése: 
 

az üzlet 
alapterülete 
(m2): 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja: 
2012.10.17. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
23. Háztartási tüzelőanyag 
 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
- 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékértékesítés 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: nem A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: nem 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
56/2012. 

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): - 
 
 

 



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedő  
Neve: 
Verók Adrienn Ágnes ev. 

Címe és Székhelye: 
5931. Nagyszénás, Munkácsy Mihály utca 3. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási 
száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma: 
29758886 
 

Statisztikai száma: 
65931930-1330-231-04 
 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2012. 11. 05. 

Módosításának időpontja: 
 

Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
www.titaniaselyme.meska.hu 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
Csomagküldő kereskedelem országos jelleggel 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Csomagküldő kereskedelem országos jelleggel 
 
 Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő: 

Az üzlet elnevezése: 
www.titaniaselyme.meska.hu 

az üzlet 
alapterülete 
(m2): 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja: 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
3. Textil; 
4. Ruházat 
 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékértékesítés 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: nem A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: nem 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
57/2012. 

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): - 
 
 

 



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedő  
Neve: 
Krámli Kinga ev. 

Címe és Székhelye: 
5931. Nagyszénás, Kölcsey utca 23. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói 
nyilvántartási száma, illetve a 
kistermelő regisztrációs száma: 
30828106 

Statisztikai száma: 
66017691-4764-231-04 
 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 2012.11.13. Módosításának időpontja: 

 
Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
5931. Nagyszénás, Hősök útja 12. 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idő: Nov.1-Márc.31.:  
H:8-12 és 13-16.30; K:13-16.30; Sz-P:8-12 és 13-16.30; Szo:8-12; V: Zárva 
Ápr.1-Okt.31.: 
H-P: 8-12 és 13-18; Szo: 6-14; V: 8-12 

Az üzlet elnevezése: 
BARRACUDA 
HORGÁSZBOLT 

az üzlet 
alapterülete 
(m2): 78 

vendéglátó üzlet 
esetében 
befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve 
használatba vételének 
időpontja: 
2012.11.13. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
4. Ruházat; 6. Lábbeli- és bőráru; 26. Sportszer, sporteszköz; 32. Állateledel, takarmány; 46. 
Használtcikk; 
 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékértékesítés 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: nem A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: nem 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
58/2012. 

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): - 
 
 

 



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedő  
Neve: 
Hajdú-Complex Kft. 

Címe és Székhelye: 
5931. Nagyszénás, Zrínyi Miklós utca 45. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási 
száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma: 
04-09-006832 

Statisztikai száma: 
13577304-1107-113-04 
 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2012. 12. 17. 

Módosításának időpontja: 
 

Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
5931. Nagyszénás, Honvéd utca 19. 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idő: 
H-P: 5.30-20.00 
Szo-V: 6.00-20.00 

Az üzlet elnevezése: 
NAGY-BOLT 

az üzlet 
alapterülete (m2): 
311  

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja: 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
24. Palackos gáz 
 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékértékesítés 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: nem A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: nem 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
59/2012. 

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): - 
 
 

 



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedő  
Neve: 
EURO SHUI QIN Kft. 

Címe és Székhelye: 
1188.  Budapest, Deák F. u. 3. B. ép. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, 
illetve a kistermelő regisztrációs száma: 
01-09-880455 

Statisztikai száma: 
13930842-4642-113-01 
 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2013. 01. 15. 

Módosításának időpontja: 
2013.  04. 02. (nyitva tartás mód.) 

Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
5931. Nagyszénás, Zrínyi Miklós utca 2/1. 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idő:  
 
H-P: 8.00-18.00 
Szo: 8.00-12.00 V: Zárva 

Az üzlet elnevezése: 
KÍNAI BOLT 

az üzlet alapterülete 
(m2): 200 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja: 
2013. 01. 15. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
3. Textil; 4. Ruházat; 5. Babatermék; 6. Lábbeli- és bőráru; 25. Óra- és ékszer; 
27. Játékáru; 43. Emlék és ajándéktárgy; 
 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékértékesítés 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: nem A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: nem 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
60/2013. 

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): - 
 
 

 



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedő  
Neve: 
Lakatos Sándor ev. 

Címe és Székhelye: 
5931. Nagyszénás, Kossuth utca 59. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, 
illetve a kistermelő regisztrációs száma: 
16128701 

Statisztikai száma 
65540662-4781-231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2013. 03 11. 

Módosításának időpontja: 
 

Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
Piacon folytatott kereskedelmi tevékenység országos jelleggel 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Piacon folytatott kereskedelmi tevékenység országos jelleggel 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő: 

Az üzlet elnevezése: 
 

az üzlet alapterülete 
(m2): 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja: 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes ital; 1.7 Zöldség- és 
gyümölcs; 1.11 Egyéb élelmiszer 
 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékértékesítés 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
61/2013. 

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): 
 
 

 



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedő  
Neve: 
Benkő Róbert Mihály ev. 

Címe és Székhelye: 
5931. Nagyszénás, Bajcsy utca 31. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve 
a kistermelő regisztrációs száma: 
28777084 

Statisztikai száma: 
65871496-4771-231-04 
 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2013. 03. 11. 

Módosításának időpontja: 
2013. 03. 19. (nyitva tartás mód.) 

Megszűnésének időpontja: 
2013. 06. 22. 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
5931. Nagyszénás, Ságvári utca 2. 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idő: 
H-K:8.00-12.00 és 14.00-17.30 
Sze-P: 14.00-17.30   
Szo: 8.00-12.00 és V: Zárva 

Az üzlet elnevezése: 
 

az üzlet alapterülete (m2): 
22 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja: 
 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
4. Ruházat; 5. Babatermék; 6. Lábbeli- és bőráru 
 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékértékesítés 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: nem A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: nem 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
62/2013. 

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): - 
 
 

 



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedő  
Neve: 
Szenczi Anita ev. 

Címe és Székhelye: 
6600. Szentes, Aulich Lajos utca 37. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, 
illetve a kistermelő regisztrációs száma: 
13544685 

Statisztikai száma 
65142817-5250-213-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2013.03.05. 

Módosításának időpontja: 
2013.11.06. (nyitva tartás módosítás) 

Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
5931. Nagyszénás, Béke utca 1/2. 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idő: 
H-P: 8-13 és 14-17 
Szo: 8-12  
V: Zárva 

Az üzlet elnevezése: 
RETRO HASZNÁLTRUHA 

az üzlet alapterülete 
(m2): 90 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja: 
2013.03.05. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
3. Textil; 4. Ruházat; 6. Lábbeli- és bőráru; 46. Használtcikk  
 
 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékértékesítés 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
63/2013. 

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): 
 
 

 



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedő  
Neve: 
Krámli Kitti ev. 

Címe és Székhelye: 
5932. Gádoros, Kossuth utca 42. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, 
illetve a kistermelő regisztrációs száma: 
28430084 

Statisztikai száma: 
65852808-1071-231-04 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2013. 03. 22. 

Módosításának időpontja: 
 

Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
5931. Nagyszénás, Hősök útja 12. 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idő: 
H-P: 4.30-9.00 és 14.00-19.00 
Szo: 4.30-12.00 
V: 14.00-19.00 

Az üzlet elnevezése: 
SZANI PÉKSÉG MINTABOLTJA 

az üzlet alapterülete 
(m2): 40 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja: 
2013. 03. 22. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék; 
1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék; 
 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékértékesítés 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: nem A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: nem 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
64/2013. 

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): 
 
 

 



 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedő  
Neve: 
Luptovics Anett ev. 

Címe és Székhelye: 
5931. Nagyszénás, Honvéd utca 5. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, 
illetve a kistermelő regisztrációs száma: 
26788290 

Statisztikai száma: 
65747027-5630-231-04 
 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2013. 05. 16. 

Módosításának időpontja: 
 

Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
5931. Nagyszénás, 0205/5-6 hrsz. 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idő: 
H-P: 7.00-15.30 
Szo-V: Zárva 

Az üzlet elnevezése: 
ANETTI vegyi áru nagykereskedelem 

az üzlet alapterülete 
(m2): 122 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja: 
2013. 05. 16. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru 
 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 
 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): 
nagykereskedelem 

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

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: nem A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: nem 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
65/2013. 

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): - 
 
 



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedő  
Neve: 
Sebő Ferenc ev. 

Címe és Székhelye: 
5931. Nagyszénás, Ady Endre utca 
25. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő 
regisztrációs száma: 
32809482 

Statisztikai száma: 
66222503-4778-231-04 
 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2013. 05. 15. 

Módosításának időpontja: 
 

Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
Szarvas, Békésszentandrás, Öcsöd, Kunszentmárton, Szentes, Szegvár, Mindszent, Mártély, 
Hódmezővásárhely, Földeák, Kiszombor, Makó, Csanádpalota, Pitvaros, Mezőhegyes, Tótkomlós, 
Orosháza, Székkutas, Nagymágocs, Gádoros, Nagyszénás, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, 
Gyomaendrőd, Kamut, Murony, Mezőmegyer, Kétsoprony, Telekgerendás, Csorvás, Gerendás, 
Újkígyós, Szabadkígyós, Csanádapáca, Pusztaföldvár, Kardoskút, Medgyesbodzás, Medgyesegyháza, 
Kaszaper, Nagybánhegyes, Magyarbánhegyes, Mezőkovácsháza, Végegyháza, Nagykamarás, 
Almáskamarás, Kunágota, Dombiratos, Kevermes, Dombegyháza, Battonya, Lőkösháza, Elek, 
Kétegyháza. 
 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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Mozgóbolt 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási 
idő: 

Az üzlet elnevezése: 
 

az üzlet alapterülete (m2): vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja: 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.6. Hal; 24. Palackos gáz; 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
Kiskereskedelem / termékértékesítés 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: nem A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: nem 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
66/2013. 

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): - 
 



 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedő  
Neve: 
Horváth Sándor József ev. 

Címe és Székhelye: 
5931. Nagyszénás, Hősök útja 19/1. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, 
illetve a kistermelő regisztrációs száma: 
32903696 

Statisztikai száma: 
66232588-5610-231-04 
 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2013. 05. 22. 

Módosításának időpontja: 
 

Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Közterületi értékesítés országos jelleggel 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idő: Az üzlet elnevezése: 

 
az üzlet alapterülete (m2): vendéglátó üzlet 

esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja: 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 5. melléklet alapján: 
10. Vattacukor, cukorka; 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékértékesítés 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
67/2013. 

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): 
 
 



 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedő  
Neve: 
Kiss-Hevesi Kereskedelmi és 
Szolgáltató Bt. 

Címe és Székhelye: 
5931. Nagyszénás, Orosházi út 57. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, 
illetve a kistermelő regisztrációs száma: 
04-06-007880 

Statisztikai száma: 
21958025-1623-212-04 
 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2013. 06. 03. 

Módosításának időpontja: 
 

Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
5931. Nagyszénás, Orosházi út 57. 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idő:  
H-P: 7.00-16.00 
Szo:  7.00-12.00 
V: Zárva 

Az üzlet elnevezése: 
Kiss-Hevesi Bt. Telep 

az üzlet alapterülete 
(m2): 16 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja: 
2013. 06. 03. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk; 
14. Vasáru, barkács, és építési anyag; 
23. Háztartási tüzelőanyag; 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékértékesítés 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: nem A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: nem 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
68/2013. 

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): - 
 
 



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedő  
Neve: 
Szénás-Trans Bt. 

Címe és Székhelye: 
5931. Nagyszénás, Szegfű utca 14/1. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, 
illetve a kistermelő regisztrációs száma: 
04-06-003571 

Statisztikai száma: 
20860239-4941-212-04 
 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2013. 06. 19. 

Módosításának időpontja: 
 

Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
5931. Nagyszénás, Orosházi út 53. 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idő: 
H-P: 8.00-16.00 
Szo: 8.00-12.00 
V: Zárva 

Az üzlet elnevezése: 
Járműalkatrész Üzlet 

az üzlet alapterülete 
(m2): 45 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja: 
2013.06.19. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
49. Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és –tartozék; 
50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és –tartozék; 
 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékértékesítés 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: nem A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: nem 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
69/2013. 

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): - 
 
 

 



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedő  
Neve: 
Little Game Again Kft. 

Címe és Székhelye: 
5931. Nagyszénás, Petőfi utca 2. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási 
száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma: 
04-09-010883 

Statisztikai száma: 
23426089-5610-113-04 
 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2013.06.19. 

Módosításának időpontja: 
 

Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
5931. Nagyszénás, Petőfi utca 2. 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idő: 
H-Cs: 6.00-23.00 
P-Szo: 6.00-03.00 
V: 6.00-23.00 

Az üzlet elnevezése: 
JÓZSA KOCSMA 

az üzlet alapterülete 
(m2):  

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
45 

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja: 
2013.06.19. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital; 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve 
palackozott alkoholmentes- és szeszes ital; 1.9. Édességáru; 1.11. Egyéb élelmiszer 
 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / vendéglátás 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: igen A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
70/2013. 

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): - 
 
 

 



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedő  
Neve: 
Bora-Ital Kereskedelmi Kft. 

Címe és Székhelye: 
5600. Békéscsaba, Hajnóczy utca 10560. hrsz. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási 
száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma: 
04-09-007235 

Statisztikai száma: 
13819705-4725-113-04 
 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2006. 06 14. 

Módosításának időpontja: 
2007. 01. 03. 
2013. 07. 05. (termékkör változás) 

Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
5931. Nagyszénás, Szabadság utca 32. 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idő: 
H-P: 8.00-17.00 
Szo: 8.00-12.00; V: Zárva 

Az üzlet elnevezése: 
ITALDISZKONT 

az üzlet alapterülete 
(m2): 150 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 
 

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja: 
2007.01.03. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital; 1.9. 
Édességáru; 1.11. Egyéb élelmiszer; 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk; 
 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékértékesítés 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: nem A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: nem 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
71/2013. 

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): - 
 
 



 
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 

 

Kereskedő  
Neve: 
Barna és Pilán Kft. 

Címe és Székhelye: 
6625. Fábiánsebestyén, Köztársaság utca 27. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási 
száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma: 
06-09-019054 

Statisztikai száma: 
23980714-5630-113-06 
 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2013. 07. 10. 

Módosításának időpontja: 
 

Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
5931. Nagyszénás, Hősök útja 3. 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idő: 
H-P: Zárva 
Szo: 20:00-05:00; V: Zárva 

Az üzlet elnevezése: 
CLUB MELODY 

az üzlet alapterülete 
(m2): 1000 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 280 
 

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja: 
2013. 07. 10. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital;  
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital; 
 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / vendéglátás 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: igen A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
72/2013. 

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): - 
 
 



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedő  
Neve: 
Gyurik Zsolt András 

Címe és Székhelye: 
5931. Nagyszénás, Erkel Ferenc utca 10. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási 
száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma: 
0306 T 112 

Statisztikai száma: 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2013. 07. 22. 

Módosításának időpontja: 
 

Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
Üzlet: 5931. Nagyszénás, Erkel Ferenc utca 10. 
Vásár, piac: országos jelleggel 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
Vásáron, piacon folytatott kereskedelmi tevékenység 
 Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idő:  
Üzlet: 
H-V: 14.00 – 20.00 

Az üzlet elnevezése: 
Gyurik Méz 

az üzlet alapterülete (m2):  
20 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége:  
 

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja: 
2013. 07. 22. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.11. Egyéb élelmiszer (méz) 
 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékértékesítés 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést:  nem A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: nem 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
73/2013. 

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): - 
 
 

 



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedő  
Neve: 
TLSoft Intelligent Solutions Kft. 

Címe és Székhelye: 
5931. Nagyszénás, Szent István u. 5. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási 
száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma: 
04-09-010781 

Statisztikai száma: 
23366349-6201-113-04 
 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2013. 08. 09. 

Módosításának időpontja: 
 

Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
Csomagküldő kereskedelem országos jelleggel (web áruház) 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Csomagküldő kereskedelem országos jelleggel (web áruház) 
 
 Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idő: 
 

Az üzlet elnevezése: az üzlet alapterülete 
(m2):  

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége:  
 

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja: 
 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
10. Audió- és videóberendezés;  
12. Telekommunikációs cikk; 
19. Számítógépes hardver- és szoftver termék; 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: nem A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: nem 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
74/2013. 

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):  - 
 
 

 



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedő  
Neve: 
Lexi Oktatási Kft. 

Címe és Székhelye: 
5900. Orosháza, Zombai utca 29. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási 
száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma: 
04-09-012378 

Statisztikai száma: 
14028274-8559-113-04 
 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2013. 09. 06. 

Módosításának időpontja: 
 

Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
5931. Nagyszénás, Hősök útja 3. 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idő: 
H-P: 4.30 – 21.00 
Szo-V: 5.30-21.00 

Az üzlet elnevezése: 
PARK FALATOZÓ 

az üzlet alapterülete 
(m2):  80 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége:  30 
 

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja: 
2013. 09 06. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital;  
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital; 
1.9. Édességáru; 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / vendéglátás 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: igen A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

75/2013. 
 

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): - 
 
 

 



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedő  
Neve: 
Valaczkai Ferenc 

Címe és Székhelye: 
5931. Nagyszénás, Bánki Donát utca 14. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási 
száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma: 
2677692 

Statisztikai száma: 
44405339-9321-231-04 
 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2013. 09. 13. 

Módosításának időpontja: 
 

Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
5931. Nagyszénás, Hősök útja 14. 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idő: 
H-P: 8.00-12.00 és 13.00-
17.00 
Szo: 8.00-12.00 
V: Zárva 

Az üzlet elnevezése: 
Diszkont Duri 

az üzlet alapterülete (m2):  
70 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége:  
 

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja: 
2013. 09. 30. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
46. Használtcikk 
 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékértékesítés 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést:  nem A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: nem 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
76/2013. 

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): - 
 
 

 



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedő  
Neve: 
Hlivár Imre  

Címe és Székhelye: 
5931. Nagyszénás, Ságvári utca 25. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási 
száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma: 
34636722 

Statisztikai száma: 
76876330477623104 
 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2013.11.05. 

Módosításának időpontja: 
 

Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
Üzlet: 5931. Nagyszénás, Ságvári utca 25. 
Vásár, piac: országos jelleggel 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
Vásáron, piacon folytatott kereskedelmi tevékenység 
 Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idő: 
H-V: 7.00-12.00 és 14.00-18.00 

Az üzlet elnevezése: 
Koszorúbolt 

az üzlet alapterülete 
(m2):  15 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége:  
 

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja: 
2013.11.05. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
30. Virág és kertészeti cikk; 
 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / vendéglátás 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: nem A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: nem 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
77/2013. 

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): - 
 
 

 



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedő  
Neve: 
Varga Sándor 

Címe és Székhelye: 
5931. Nagyszénás, Damjanich utca 31. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási 
száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma: 
34922893 

Statisztikai száma: 
78309609563023104 
 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2013 .11. 13. 

Módosításának időpontja: 
 

Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
5931. Nagyszénás, Juszt Zsigmond utca 4. 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idő: 
H-P: 6.00-22.00 
Szo: 6.00-24.00 
V: 6.00-22.00 

Az üzlet elnevezése: 
VADÁSZ KOCSMA 

az üzlet alapterülete 
(m2): 50 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 20 
 

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja: 
2013.11.14. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital;  
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital; 
 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék 
 
 
 Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 

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

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / vendéglátás 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: igen A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: nem 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
78/2013. 

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): - 
 
 

 



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedő  
Neve: 
Szabó Istvánné ev. 

Címe és Székhelye: 
5931. Nagyszénás, Arany János utca 46. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási 
száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma: 
34941135 

Statisztikai száma: 
66429322-5630-231-04 
 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2013.12.01. 

Módosításának időpontja: 
 

Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
5931. Nagyszénás, Zrínyi Miklós utca 7. 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység  
 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idő: 
H-Cs: 6.00-22.00; P: 6.00-24.00 
Szo: 0.00-24.00; V: 0.00-22.00 

Az üzlet elnevezése: 
TEKERŐ KOCSMA 

az üzlet alapterülete 
(m2):  90 

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége: 50 
 

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja: 
2013. 12. 01. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital; 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve 
palackozott alkoholmentes- és szeszes ital; 1.9. Édességáru; 1.11. Egyéb élelmiszer 
 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék 
 
 
 Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 

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

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / vendéglátás 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: igen A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
79/2013. 

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): - 
 
 

 



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Kereskedő  
Neve: 
TL Soft Intelligent Solutions 
Kft. 

Címe és Székhelye: 
5931. Nagyszénás, Szent István utca 5. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási 
száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma: 
04-09-010781 

Statisztikai száma: 
23366349-6201-113-04 
 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2013.12.17. 

Módosításának időpontja: 
 

Megszűnésének időpontja: 
 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
www.kezmuvesszappan.com 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

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: 
Csomagküldő kereskedelem országos jelleggel (web áruház) 
 
 

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: 

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: 
Csomagküldő kereskedelem országos jelleggel (web áruház) 
 
 Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idő: 
 

Az üzlet elnevezése: az üzlet alapterülete 
(m2):  

vendéglátó üzlet 
esetében befogadó-
képessége:  
 

vásárlók könyve használatba 
vételének időpontja: 
 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
20. Illatszer, drogéria; 
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru; 
43. Emlék- és ajándéktárgy; 
 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
 
 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 
pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 
Kiskereskedelem / termékértékesítés 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: nem A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: nem 

 
Nyilván-
tartásba 

vétel 
száma: 

 
80/2013. 

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):  - 
 
 

 


