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Nyilvántartás
bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről és üzlet működési engedélyről

Kereskedelmi hatóság
A közhiteles nyilvántartás

elérhetősége
(honlap link

Nyilvántartásba vétel
 száma

Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye
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Székhelye Cégjegyzékszáma Nyilvántartási száma
 (egyéni vállalkozó esetén)

Regisztrációs száma
 (kistermelő esetén) Statisztikai száma

3424 Kács,Dózsa Gy út 2 3025433 61555116

3424 Kács, Fő út 57 10069273 64526856

Kereskedő



4600 Kisvárda, Szent László út 38 15-10-04-0-66 11827218-4711-114





















Címe Működési terület és útvonal
(mozgóbolt esetén)

Kács, Dózsa Gy út 2

Kács, Fő út 57



4600 Kisvárda, Szent László út 38





















működési terület jegyzéke
a működési területével érintett települések, 

vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése
(üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében)

közlekedési eszköznek a megjelölése
(közlekedési eszközön folytatott 

értékesítés esetén) 

Kereskedelmi tevékenység helye























Kereskedelmi tevékenység formája

Termék forgalmazása céljából szervezett utazás
 vagy tartott rendezvény helye és időpontja,

 illetve a szervezett utazás
 keretében tartott rendezvény esetén

 az utazás indulási és célhelye, valamint az utazás időpontja
 (üzleten kívüli kereskedelem esetén)

Tevékenység helye szerinti bontásban 
 (a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint)

Nyitvatartása
(napi/heti)

üzletben folytatott H-P: 06.30-16.00, Sz.06.30-12.00,   
V: 07.00-10.00

üzletben folytatott
H-Cs.06.00-21.00, P:06.00-02.00,    
Sz:: 07.00-02.00, V: 07.00-21.00,



üzletben folytatott H-P:06.30-17.00,Sz:06.30-12.00





















Címe Helyrajzi száma Elnevezése
Alapterülete 

(m2)

Befogadóképe
ssége

 (vendéglátó 
üzlet esetén) 

Vásárlók könyve  
használatba 
vételének 
időpontja

(209/2010. (IX. 
29.) Korm. 

rendelet 25. § (4) 
bekezdése 

szerinti esetben)

Árusítótér nettó 
alapterülete

(napi fogyasztási 
cikket értékesítő üzlet 

esetén)

3424 Kács, Dózsa Gy út 2 08.jan Zsuzsi boltja 18

3424 Kács, Fő út 57 394 Kanyar Csárda 100 40 fő 2006.01.02

Üzlet



3424 Kács, Fő út 62 5 241.sz.Coop Mini ABC 170





















Üzlethez létesített 
gépjármű-

várakozóhelyek száma
(napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén))

Üzlethez létesített 
gépjármű-

várakozóhelyek 
(telekhatártól mért 

távolsága és 
elhelyezése)

(napi fogyasztási 
cikket értékesítő üzlet 

esetén)

Megnevezés és 
sorszám

 a 3. melléklet alapján
(üzletköteles termék 

esetén)

Megnevezés és sorszám
 a 6. melléklet alapján

A Jöt. 3. § (2) bekezdése 
szerintiek megnevezése

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, ill. packozott 
alkoholmentes és szeszes ital, 1.4 Cukrászati 
készítmény, édesipari termék, 1.5.Hús és 
hentesáru,1.7.Zöldség 
Gyümölcs 1 8 Kenyér pékáru sötőipari

1.1.Meleg,hideg étel,1.2 Kávéital, 
alkoholmentes és szeszes ital, 1.3. Csomagolt 
kávé, dobozos, ill. packozott alkoholmentes és 
szeszes ital,1.9.Édességáru,

Termékek (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)



1.Élelmiszer,1.1.Meleg-,hideg 
étel,1.2.Kávéital,alkoholmentes-és szeszes 
ital,1.3.Csomagolt kávé,dobozos,illetve 
palackozott alkoholmentes -és szeszes 
ital,1.4.Cukrászati készítmény, édesipari 
termék,1.5.Hús és 
hentesáru,1.6.hal,1.7.Zöldség-és 
gyümölcs,1.8.Kenyér és pékáru, sütőipari 
termék,1.9.Édességáru,1.10.Tej,tejtermék, 
1.11.Egyéb élelmiszer,1.12.Közérzetjavító és 
étrendkiegészítő 
termék,3.Textil,4.Ruházat,5.Babatermék,17.Új
ság,napilap,folyóirat,periodikus 
kiadvány,18.Papír és írószer, művészellátó 
cikk,20.Illatszer,drogéria,21.Háztartási 
tisztítószer, vegyiáru,30.Virág és kertészeti 
cikk,32.Állateledel, takarmány.43.Emlék és 
ajándéktárgy,.





















Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem
 (megjelölve a 
vendéglátást, 

amennyiben ilyen 
tevékenységet folytat)

Nagykereskedelem Szeszesital-kimérést

A 209/2010. (IX. 29.) 
Korm. rendelet 22. § 

(1) bekezdésben 
meghatározott

 tevékenységett

Termékek köre

Kiskereskedelem

Vendéglátás Igen Nem

Az üzletben folytat-e Külön Tevékenység jellege



Kiskereskedelem





















Termékek megnevezése

Engedélyt kiállító
 hatóságEngedélyt 

kiállító
 hatóságEngedélyt 

kiállító
 hatóságEngedélyt 

kiállító
 hatóság

Engedélyszám Engedély hatálya Megkezdése Módosítása Megszűnése

engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység folytatása esetén Kereskedelmi tevékenység






















