
A 210/2009 (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás 
A) Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

 
 
1. Nyilvántartásba vétel száma 1/2009 
2. A kereskedő neve, címe, illetve székhelye  

Neve: S.K.G. European Industry And Market s.r.o.,  
Címe: 04001 Kosice, Bankov 5. 
Székhelye: 3671 Borsodnádasd, Petőfi tér 1. 

3. A kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartás száma, illetve a kistermelő 
regisztrációs száma 

Cégjegyzékszáma: 05-17-000014 
4. A kereskedő statisztikai száma: 22594400-5630-226-05 
5. A kereskedelmi tevékenység helye 

1.1. A kereskedelmi tevékenység címe: 3671 Borsodnádasd, Petőfi tér 1. 
1.2. Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke 
1.3. Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy 
része megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg 
megjelölése 

1.4. Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, 
vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a 
megye, illetve az országos jelleg megjelölése 

2. A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája 
a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység – 
vendéglátás  

3. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik 
3.1. A napi/heti nyitva tartási idő: H-V: 19-06 
3.2. Az üzlet elnevezése: Munamó Mulató és Panzió 
3.3. Az üzlet alapterülete (m2): 359 m2 
3.4. Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: 40 fő 
3.5. A 25. § (4) bekezdése szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja 

4. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
4.1. Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből 

1.2. Kávéital, alkoholmentes és szeszesital 
1.3. Csomagolt, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes és alkoholos ital 
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék 
1.9 Édességáru 
2. Dohányáru 

4.2. A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek 
Dohányáru, szeszesital 

5. Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 
5.1. Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont) 
5.2. Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. 

pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat 
5.3. Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont) 

6. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
6.1. szeszesital-kimérést, illetve: Igen 
6.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: Igen 

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) 

8. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja 
 
2009. december 10. megszűnés: 2010. november 30. 



Nyilvántartásba vétel száma 3/2009 
1. A kereskedő neve, címe, illetve székhelye  

Neve: ANI-METALL TRADE Kft  
Címe: 3671 Borsodnádasd, Egyetértés út 4. 
Székhelye: 3671 Borsodnádasd, Egyetértés út 4. 
A kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartás száma, illetve a kistermelő 

regisztrációs száma 
Cégjegyzékszáma: 05-09-012745 

2. A kereskedő statisztikai száma: 13628493-4672-113-05 
3. A kereskedelmi tevékenység helye 

1.1. A kereskedelmi tevékenység címe: 3671 Borsodnádasd, Budaberke út 4. 
1.2. Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke 
1.3. Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy része megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése 

1.4. Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, 
vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a 
megye, illetve az országos jelleg megjelölése 

4. A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi 
tevékenység – állateledel bolt 

5. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik 
1.5. A napi/heti nyitva tartási idő: H:Szünnap, K-P: 7-15, SZ:8-12., V:Zárva 
1.6. Az üzlet elnevezése: Hami Állateledel Bolt 
1.7. Az üzlet alapterülete (m2): 45 m2 
1.8. Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: - 
1.9. A 25. § (4) bekezdése szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja 

6. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből 
32. Állateledel, Takarmány  

1.10. A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek 
7. Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 

1.11. Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont) 
1.12. Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 

30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat 
1.13. Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont) 

8. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
1.14. szeszesital-kimérést, illetve: Nem 
1.15. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: Nem 

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) 

10. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének 
időpontja: módosítás: 2011. november 30. 

 
 
2009. december 7. 



 
1. Nyilvántartásba vétel száma 1/2010 
2. A kereskedő neve, címe, illetve székhelye  

Neve: Orchidea Flower Kft.  
Címe: 3671 Borsodnádasd, Kossuth út 67. 
Székhelye: 3530 Miskolc, Király u. 9. 3/2. 

3. A kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartás száma, illetve a kistermelő 
regisztrációs száma 

            Cégjegyzékszáma: 05-09-017733  
A kereskedő statisztikai száma: 14784345-4776-113-05 

4. A kereskedelmi tevékenység helye 
1.1. A kereskedelmi tevékenység címe: 3671 Borsodnádasd, Kossuth út 67. 
1.2. Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke 
1.3. Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy része megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése 

1.4. Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, 
vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a 
megye, illetve az országos jelleg megjelölése 

5. A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi 
tevékenység  

6. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik 
1.5. A napi/heti nyitva tartási idő: H: 6:30-15:00, K-P: 6:30-16:30, Sz-V: 7-12. 
1.6. Az üzlet elnevezése: Orchidea Élelmiszer 
1.7. Az üzlet alapterülete (m2): 89 m2 
1.8. Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: - 
1.9. A 25. § (4) bekezdése szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja 

7. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
1.10. Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből 

1.3. Csomagolt, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes és alkoholos 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 
2. Dohányáru 
18. Papír és írószer, művészellátó cikk  
20. Illatszer, drogéria 
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru 
24. Palackos gáz 
30. Virág és kertészeti cikk 
32. Állateledel, takarmány 
43. Emlék- és ajándéktárgy 

1.11. A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek 
Alkoholtermék, Sör, Bor, Pezsgő, Dohánygyártmány 

8. Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 
1.12. Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont) 
1.13. Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 

30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat 
1.14. Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont) 

9. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 



1.15. szeszesital-kimérést, illetve: Nem 
1.16. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: Nem 

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) 

11. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének 
időpontja: 2009. december 2.; 2010. január 28. 

 
2010. február 5. 
 



 
1. Nyilvántartásba vétel száma 2/2010 
2. A kereskedő neve, címe, illetve székhelye  

Neve: MEGGYES-HÚS Kft.  
Címe: 3600 Ózd, Meggyes út 22. 
Székhelye: 3600 Ózd, Meggyes út 22. 

3. A kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartás száma, illetve a kistermelő 
regisztrációs száma 

            Cégjegyzékszáma: 05-09-007067 
A kereskedő statisztikai száma: 11587747 

4. A kereskedelmi tevékenység helye 
1.1. A kereskedelmi tevékenység címe: 3671 Borsodnádasd, Piactér 1. 
1.2. Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke 
1.3. Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy része megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése 

1.4. Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, 
vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a 
megye, illetve az országos jelleg megjelölése 

5. A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi 
tevékenység  

6. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik 
1.5. A napi/heti nyitva tartási idő: H: Zárva, K: 7:00-15:00, Sze-P: 7:00-16:00, Szo: 

7-13, V: Zárva. 
1.6. Az üzlet elnevezése: Nádasdi Húsbolt 
1.7. Az üzlet alapterülete (m2): 48 m2 
1.8. Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: - 
1.9. A 25. § (4) bekezdése szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 

2004. szeptember 7. 
7. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 

1.10. Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből 
1.1. Meleg-, hideg étel 
1.2. Kávéital, alkoholmentes ital 
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék 
1.5. Hús- és hentesáru 
1.6. Hal 
1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék 
1.10. Tej, tejtermék 
1.11. Egyéb élelmiszer 

1.11. A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek 
Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 
1.12. Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont) 
1.13. Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 

30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: Termékforgalmazás, kész, 
vagy helyben készített ételek forgalmazása 

1.14. Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont) 
8. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

1.15. szeszesital-kimérést, illetve: Nem 
1.16. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: Nem 

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) 



10. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének 
időpontja: 2004. szeptember 7.; 2010. január 28. 

 
2010. február 17. 
 
 



 
1. Nyilvántartásba vétel száma 3/2010 
2. A kereskedő neve, címe, illetve székhelye  

Neve: Kovácsné Dorkó Rita 
Címe: 3672 Borsodnádasd, Móricz Zsigmond u. 22. 
Székhelye: 3258 Tarnalelesz, Petőfi Sándor út 86. 

3. A kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartás száma, illetve a kistermelő 
regisztrációs száma: 20458448 
A kereskedő statisztikai száma: 60350466563023110 

4. A kereskedelmi tevékenység helye 
1.1. A kereskedelmi tevékenység címe: 3672 Borsodnádasd, Móricz Zsigmond u. 

22. 
1.2. Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke 
1.3. Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy része megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése 

1.4. Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, 
vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a 
megye, illetve az országos jelleg megjelölése 

5. A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: kiskereskedelem 

6. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik 
1.5. A napi/heti nyitva tartási idő: H-V: 9.00-22.30.         

Az üzlet elnevezése: Szomjas Horgász Söröző 
1.6. Az üzlet alapterülete (m2): 72 m2 
1.7. Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: 50 Fő 
1.8. A 25. § (4) bekezdése szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 

2010.03.01. 
7. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből 
1.2. Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital 
1.9. Édességáru 
2. Dohányáru 

1.9. A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek 
Alkoholtermék, Sör, Bor, Pezsgő, Dohánygyártmány 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 
1.10. Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont) 
1.11. Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 

30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: Vendéglátás 
1.12. Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont) 

8. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
1.13. szeszesital-kimérést, illetve: Igen 
1.14. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: Igen 

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) 

10. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének 
időpontja: 2010.03.01.; ??? 

2010. március 8. 



 
1. Nyilvántartásba vétel száma 4/2010 
2. A kereskedő neve, címe, illetve székhelye  

Neve: Nagy Ágnes 
Címe: 3663 Arló, Arany János u. 3. 
Székhelye: 3663 Arló, Arany János u. 3. 
A kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartás száma, illetve a kistermelő 

regisztrációs száma: 8940872 
A kereskedő statisztikai száma: 64089645-4759-231-05 

3. A kereskedelmi tevékenység helye 
1.1. A kereskedelmi tevékenység címe: 3671 Borsodnádasd, Rákóczi út 1. 
1.2. Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke 
1.3. Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy része megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése 

1.4. Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, 
vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a 
megye, illetve az országos jelleg megjelölése 

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

5. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik 
1.5. A napi/heti nyitva tartási idő: H-V: 10.00-18.00.         

Az üzlet elnevezése: Ez+Az Vegyeskereskedés 
1.6. Az üzlet alapterülete (m2): 24 m2 
1.7. Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: - 
1.8. A 25. § (4) bekezdése szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 

2007.07.02. 
6. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből 
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes-és szeszes 
ital, 
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 
1.9. Édességáru, 
1.11. Egyéb élelmiszer, 
4. Ruházat, 
5. Babatermék, 
7. Bútor, lakberendezés, 
15. Szaniteráru, 
18. Papír-és írószer, művészellátó cikk, 
20. Illatszer, drogéria, 
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru, 
25. Óra-és ékszer, 
27. Játékáru, 
38. Fotócikk, 
43. Emlék-és ajándéktárgy, 
45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék. 

1.9. A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: - 
Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 
1.10. Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont) 
1.11. Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 

30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: kiskereskedelem 
1.12. Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont) 

7. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
1.13. szeszesital-kimérést, illetve: Nem 
1.14. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: Nem 



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) 

9. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének 
időpontja: 2010.05.01. 

 
2010. április 22. 
 



 
1. Nyilvántartásba vétel száma 5/2010 
2. A kereskedő neve, címe, illetve székhelye  

Neve: Járdánháza Község Önkormányzata 
Címe: 3664 Járdánháza, IV. Béla út 127. 
Székhelye: 3664 Járdánháza, IV. Béla út 27. 
A kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartás száma, illetve a kistermelő 

regisztrációs száma: - 
A kereskedő statisztikai száma: 15439433-8411-321-05 

3. A kereskedelmi tevékenység helye 
1.1. A kereskedelmi tevékenység címe: 3664 Járdánháza, IV. Béla út 127. 
1.2. Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke 
1.3. Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy része megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése 

1.4. Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, 
vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a 
megye, illetve az országos jelleg megjelölése 

4. A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: napköziotthonos óvodai étkeztetés 

5. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik 
1.5. A napi/heti nyitva tartási idő: -          
1.6. Az üzlet elnevezése: Napköziotthonos Óvoda 
1.7. Az üzlet alapterülete (m2): 332 m2 
1.8. Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: 80 fő 
1.9. A 25. § (4) bekezdése szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja: - 

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

1.10. A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: - 
Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 
1.11. Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont) 
1.12. Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 

30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: - 
1.13. Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont) 

7. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
1.14. szeszesital-kimérést, illetve: Nem 
1.15. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: Nem 

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) 

9. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének 
időpontja: 2010.05.10. 

 
2010. május 12. 



 
1. Nyilvántartásba vétel száma 6/2010 
2. A kereskedő neve, címe, illetve székhelye  

Neve: Munamo 2010 Kft. 
Címe: 3672 Borsodnádasd, Petőfi tér 1. 
Székhelye: 3672 Borsodnádasd, Petőfi tér 1. 
A kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartás száma, illetve a kistermelő 

regisztrációs száma: 05-09-019784 
A kereskedő statisztikai száma: 22704238-4725-113-05 

3. A kereskedelmi tevékenység helye 
1.1. A kereskedelmi tevékenység címe: 3672 Borsodnádasd, Petőfi tér 1. 
1.2. Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke 
1.3. Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy része megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése 

1.4. Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, 
vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a 
megye, illetve az országos jelleg megjelölése 

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

5. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik 
1.5. A napi/heti nyitva tartási idő: H-V: 08:00-22:00         
1.6. Az üzlet elnevezése: Kaiser Söröző 
1.7. Az üzlet alapterülete (m2): 91 m2 
1.8. Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: 40 fő 
1.9. A 25. § (4) bekezdése szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja: - 

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

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

- Sör 
-    Bor 
- Pezsgő 
-Köztes alkoholtermék 
-Dohánygyártmány 

 
Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 
1.11. Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont) 
1.12. Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 

30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: - 
1.13. Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont) 

7. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
1.14. szeszesital-kimérést, illetve: Igen 
1.15. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: - 

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) 

9. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének 
időpontja: 2010.06.04., megszűnés: 2010. augusztus 2. 

2010. június 7. 



Nyilvántartásba vétel száma 7/2010 
1. A kereskedő neve, címe, illetve székhelye  

Neve: Kurtán és Társa Bt. 
Címe: 3672 Borsodnádasd, Petőfi tér 1. 
Székhelye: 3672 Borsodnádasd, Petőfi tér 1. 
A kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartás száma, illetve a kistermelő 

regisztrációs száma: 05-06-008214 
A kereskedő statisztikai száma: 21329694-5220-212-05 

2. A kereskedelmi tevékenység helye 
1.1. A kereskedelmi tevékenység címe: 3672 Borsodnádasd, Petőfi tér 1. 
1.2. Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke 
1.3. Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy része megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése 

1.4. Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, 
vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a 
megye, illetve az országos jelleg megjelölése 

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

4. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik 
1.5. A napi/heti nyitva tartási idő: H-V: 08:00-22:00         
1.6. Az üzlet elnevezése: Kaiser Söröző 
1.7. Az üzlet alapterülete (m2): 91 m2 
1.8. Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: 40 fő 
1.9. A 25. § (4) bekezdése szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 

2010. augusztus 2. 
5. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 

a. Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből 
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, ill. palackozott alkoholmentes és szeszes ital 
1.9. Édességáru 
2. Dohányáru    

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

- Sör 
-    Bor 
- Pezsgő 
-Köztes alkoholtermék 
-Dohánygyártmány 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 
1.11. Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont) 
1.12. Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 

30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: vendéglátás 
1.13. Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont) 

6. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
1.14. szeszesital-kimérést, illetve: Igen 
1.15. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: - 

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) 

8. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének 
időpontja: 2010. augusztus 2. 

 
2010. augusztus 2. 



Nyilvántartásba vétel száma 8/2010 
1. A kereskedő neve, címe, illetve székhelye  

Neve: R&T Bankhitel Kft. 
Címe: 3600 Ózd, Vasvár út 48. 
Székhelye: 3600 Ózd, Vasvár út 48. 
A kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartás száma, illetve a kistermelő 

regisztrációs száma: 05-09-015987 
A kereskedő statisztikai száma: 1439928-6619-113-05 

2. A kereskedelmi tevékenység helye 
1.1. A kereskedelmi tevékenység címe: 3672 Borsodnádasd, Volny J. út 1. 
1.2. Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke 
1.3. Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy része megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése 

1.4. Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, 
vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a 
megye, illetve az országos jelleg megjelölése 

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

4. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik 
1.5. A napi/heti nyitva tartási idő: H-P: 05:30-14:00; Sz-V: Zárva       
1.6. Az üzlet elnevezése: Büfé 
1.7. Az üzlet alapterülete (m2): 20 m2 
1.8. Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: - 
1.9. A 25. § (4) bekezdése szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 

2010. augusztus 16. 
5. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből 
1.1. Meleg, hideg étel 
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, ill. 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 

1.10. A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: - 
Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 
1.11. Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont) 
1.12. Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 

30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: kiskereskedelem 
1.13. Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont) 

6. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
1.14. szeszesital-kimérést, illetve: Nem 
1.15. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: Nem 

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) 

8. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének 
időpontja: 2010. augusztus 16. 

2010. augusztus 17. 



Nyilvántartásba vétel száma 9/2010 
1. A kereskedő neve, címe, illetve székhelye  

Neve: Zsudit-Sütöde Sütőipari Kft. 
Címe: 3672 Borsodnádasd, Kölcsey út 6. 
Székhelye: 3672 Borsodnádasd, Kölcsey út 6. 
A kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartás száma, illetve a kistermelő 

regisztrációs száma: 05-09-020454 
A kereskedő statisztikai száma: 22968058-1071-113-05 

2. A kereskedelmi tevékenység helye 
1.1. A kereskedelmi tevékenység címe: 3672 Borsodnádasd, Kölcsey út 6. 
1.2. Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke 
1.3. Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy része megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése 

1.4. Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, 
vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a 
megye, illetve az országos jelleg megjelölése 

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

4. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik 
1.5. A napi/heti nyitva tartási idő: H-P: 08:00-16:00; Sz-V: Zárva       
1.6. Az üzlet elnevezése: Zsudit Pékség 
1.7. Az üzlet alapterülete (m2): 3046 m2 
1.8. Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: - 
1.9. A 25. § (4) bekezdése szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 

2010. október 18. 
5. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből 
1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék 

1.10. A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: - 
Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 
1.11. Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont) 
1.12. Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 

30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: kiskereskedelem 
1.13. Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont) 

6. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
1.14. szeszesital-kimérést, illetve: Nem 
1.15. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: Nem 

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) 

8. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének 
időpontja: 2010. október 18. 

 
2010. október 18. 



Nyilvántartásba vétel száma 10/2010 
1. A kereskedő neve, címe, illetve székhelye  

Neve: Csuhaj Adrián 
Címe: 3257 Bükkszenterzsébet, Fürst S. u. 8. 
Székhelye: 3257 Bükkszenterzsébet, Fürst S. u. 8. 
A kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartás száma, illetve a kistermelő 

regisztrációs száma: 22048682 
A kereskedő statisztikai száma: 60675666471123110 

2. A kereskedelmi tevékenység helye 
1.1. A kereskedelmi tevékenység címe: 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 82. 
1.2. Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke 
1.3. Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy része megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése 

1.4. Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, 
vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a 
megye, illetve az országos jelleg megjelölése 

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

4. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik 
1.5. A napi/heti nyitva tartási idő: H-P: 07:00-16:00; Sz-V: 08:00-12.00.       
1.6. Az üzlet elnevezése: MINI ABC 
1.7. Az üzlet alapterülete (m2):  m2 
1.8. Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: - 
1.9. A 25. § (4) bekezdése szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 

2010. december 13. 
5. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből 
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes 
ital, 
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 
1.5. Hús- és hentesáru, 
1.7. Zöldség- és gyümölcs, 
1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 
1.9. Édességáru, 
1.10. Tej, tejtermék, 
1.11. Egyéb élelmiszer, 
5. Babatermék, 
20. Illatszer, drogéria, 
32. Állateledel, takarmány. 

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 
1.11. Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont) 
1.12. Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 

30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: kiskereskedelem 
1.13. Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont) 

6. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
1.14. szeszesital-kimérést, illetve: Nem 
1.15. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: Nem 



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) 

8. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének 
időpontja: 2010. december 13., megszűnés: 2011. április 7. 

 
2010. december 6. 



Nyilvántartásba vétel száma 1/2011 B 
1. A kereskedő neve, címe, illetve székhelye  

Neve: Oldamúr Kft 
Címe: 3663 Arló, Jókai út 1. 
Székhelye: 3663 Arló, Jókai út 1. 
A kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartás száma, illetve a kistermelő 

regisztrációs száma: 05-09-021382 
A kereskedő statisztikai száma: 23192070 

2. A kereskedelmi tevékenység helye 
1.1. A kereskedelmi tevékenység címe: 3671 Borsodnádasd, Móricz Zsigmond utca 

6. 
1.2. Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke - 
1.3. Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy része megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése - 

1.4. Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, 
vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a 
megye, illetve az országos jelleg megjelölése - 

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

4. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik 
1.5. A napi/heti nyitva tartási idő: H: Zárva K-P: 17:00-22:00; Sz-V: 16:00-22.00. 
1.6. Az üzlet elnevezése: H6 Pizzéria és Étterem 
1.7. Az üzlet alapterülete (m2): 90 m2 
1.8. Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: 45 fő 
1.9. A 25. § (4) bekezdése szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 

2011. április 1. 
5. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből 
1.1. Meleg-, hideg étel, 
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 
1.9. Édességáru. 

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 
1.11. Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont) 
1.12. Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 

30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: kiskereskedelem, 
vendéglátás. 

1.13. Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont) 
6. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

1.14. szeszesital-kimérést, illetve: Igen 
1.15. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: Nem 

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) 

8. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének 
időpontja: 2011. április 1., módosítás: 2011. július 4., módosítás: 2011. október 4. 

2011. április 1. 



Nyilvántartásba vétel száma 2/2011 B 
1. A kereskedő neve, címe, illetve székhelye  

Neve: Schön Mihályné 
Címe: 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 90. 
Székhelye: 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 90. 
A kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartás száma, illetve a kistermelő 

regisztrációs száma: 22844282 
A kereskedő statisztikai száma: 60791502471123105 

2. A kereskedelmi tevékenység helye 
1.1. A kereskedelmi tevékenység címe: 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 82. 
1.2. Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke - 
1.3. Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy része megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése - 

1.4. Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, 
vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a 
megye, illetve az országos jelleg megjelölése - 

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

4. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik 
1.5. A napi/heti nyitva tartási idő: H: 07:00-12:00; K-P: 07:00-15:00; Sz: 07:00-

12.00; V: 08:00-11:00. 
1.6. Az üzlet elnevezése: MINI ABC 
1.7. Az üzlet alapterülete (m2): 58 m2 
1.8. Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: - 
1.9. A 25. § (4) bekezdése szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 

2011. április 11. 
5. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből 
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes 
ital, 
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 
1.5. Hús-és hentesáru. 
1.7. Zöldség, gyümölcs, 
1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 
1.9. Édességáru, 
1.10. Tej, tejtermék, 
1.11. Egyéb élelmiszer, 
1.12. Közérzetjavító, és étrend-kiegészítő termék, 
2. Dohányáru, 
3. Textil, 
4. Ruházat, 
5. Babatermék, 
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk 
20. Illatszer, drogéria, 
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru, 
27. Játékáru, 
43. Emlék- és ajándéktárgy. 
 
 

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



- köztes alkoholtermék. 
Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 
1.11. Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont) 
1.12. Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 

30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: kiskereskedelem. 
1.13. Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont) 

6. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
1.14. szeszesital-kimérést, illetve: Nem 
1.15. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: Nem 

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) 

8. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének 
időpontja: 2011. április 11. 

 
2011. április 8. 



Nyilvántartásba vétel száma 3/2011 B 
1. A kereskedő neve, címe, illetve székhelye  

Neve: Kovács Zsolt 
Címe: 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 52/A. 
Székhelye: 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 52/A. 
A kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartás száma, illetve a kistermelő 

regisztrációs száma: 04-01-T-0285 
A kereskedő statisztikai száma: - 

2. A kereskedelmi tevékenység helye 
1.1. A kereskedelmi tevékenység címe: 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 52/A. 
1.2. Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke - 
1.3. Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy része megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése - 

1.4. Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, 
vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a 
megye, illetve az országos jelleg megjelölése - 

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

4. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik 
1.5. A napi/heti nyitva tartási idő: H-V: 08.00-16.00-ig 
1.6. Az üzlet elnevezése: KOVI HÚS 
1.7. Az üzlet alapterülete (m2): 18 m2 
1.8. Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: - 
1.9. A 25. § (4) bekezdése szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 

2011. május 12. 
5. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből 
1.5. Hús-és hentesáru. 

1.10. A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: - 
Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 
1.11. Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont) 
1.12. Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 

30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: kiskereskedelem. 
1.13. Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont) 

6. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
1.14. szeszesital-kimérést, illetve: Nem 
1.15. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: Nem 

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) 

8. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének 
időpontja: 2011. május 12., megszűnés: 2011. május 25. 

 
2011. május 12. 



Nyilvántartásba vétel száma 3/2011 B 
1. A kereskedő neve, címe, illetve székhelye  

Neve: Zsudit-Sütöde Kft. 
Címe: 3671 Borsodnádasd, Kölcsey u. 6. 
Székhelye: 3671 Borsodnádasd, Kölcsey u. 6. 
A kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartás száma, illetve a kistermelő 

regisztrációs száma: 05-09-020454 
A kereskedő statisztikai száma: 22968058-1071-113-05 

2. A kereskedelmi tevékenység helye 
1.1. A kereskedelmi tevékenység címe: 3671 Borsodnádasd, Kölcsey u. 6. 
1.2. Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke - 
1.3. Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy része megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése - 

1.4. Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, 
vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a 
megye, illetve az országos jelleg megjelölése - 

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

4. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik 
1.5. A napi/heti nyitva tartási idő: H-V: 16.00-19.00-ig 
1.6. Az üzlet elnevezése: Zsudit Pékség Mintaboltja 
1.7. Az üzlet alapterülete (m2): 8 m2 
1.8. Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: - 
1.9. A 25. § (4) bekezdése szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 

2011. augusztus 22. 
5. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből 
1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék. 

1.10. A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: - 
Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 
1.11. Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont) 
1.12. Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 

30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: kiskereskedelem. 
1.13. Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont) 

6. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
1.14. szeszesital-kimérést, illetve: Nem 
1.15. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: Nem 

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) 

8. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének 
időpontja: 2011. augusztus 22. 

 
2011. augusztus 19. 



Nyilvántartásba vétel száma 1/2012 B 
1. A kereskedő neve, címe, illetve székhelye  

Neve: Sonata Humbold Vendéglátó Kft. 
Címe: 3664 Járdánháza, Ady Endre út 27/a. 
Székhelye: 3664 Járdánháza, Ady Endre út 27/a. 
A kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartás száma, illetve a kistermelő 

regisztrációs száma: 05-09-023048 
A kereskedő statisztikai száma: 23708572-5630-113-05 

2. A kereskedelmi tevékenység helye 
1.1. A kereskedelmi tevékenység címe: 3671 Borsodnádasd, Munkácsy u. 20. 
1.2. Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke - 
1.3. Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy része megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése - 

1.4. Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, 
vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a 
megye, illetve az országos jelleg megjelölése - 

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

4. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik 
1.5. A napi/heti nyitva tartási idő: H-V: 06.00-22.30-ig 
1.6. Az üzlet elnevezése: Jobb mint otthon! 
1.7. Az üzlet alapterülete (m2): 80 m2 
1.8. Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: 20 fő 
1.9. A 25. § (4) bekezdése szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 

2012. április 1. 
5. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből 
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes 
ital, 
1.9. Édességáru. 

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 
1.11. Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont) 
1.12. Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 

30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: kiskereskedelem, 
vendéglátás. 

1.13. Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont) 
6. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

1.14. szeszesital-kimérést, illetve: Igen 
1.15. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: Nem 

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) 

8. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének 
időpontja: 2012. április 1. 

 
2012. március 29. 



Nyilvántartásba vétel száma 2/2012 B 
1. A kereskedő neve, címe, illetve székhelye  

Neve: Vincze Imre 
Címe: - 
Székhelye: 3671 Borsodnádasd, Egyetértés út 3. 
A kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartás száma, illetve a kistermelő 

regisztrációs száma: 21482652 
A kereskedő statisztikai száma: 60562409-9002-231-05 

2. A kereskedelmi tevékenység helye 
1.16. A kereskedelmi tevékenység címe: Magyarország  
1.1. Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke - 
1.2. Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy része megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése - 

1.3. 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 - 

3. A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: Alkalmi rendezvényen történő 
értékesítés. 

4. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik 
1.4. A napi/heti nyitva tartási idő: - 
1.5. Az üzlet elnevezése: - 
1.6. Az üzlet alapterülete (m2): - 
1.7. Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: - 
1.8. A 25. § (4) bekezdése szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 

2012. április 28. 
5. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből 
1.9. Édességáru. 

1.9. A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: - 
Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 
1.10. Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont) 
1.11. Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 

30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: kiskereskedelem 
1.12. Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont) 

6. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
1.13. szeszesital-kimérést, illetve: Nem 
1.14. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: Nem 

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) 

8. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének 
időpontja: 2012. április 28. 

 
2012. április 24. 



Nyilvántartásba vétel száma 3/2012 B 
1. A kereskedő neve, címe, illetve székhelye  

Neve: Gonda Laura Eszter 
Címe: - 
Székhelye: 3671 Borsodnádasd, Eötvös u. 3. 4/19. 
A kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartás száma, illetve a kistermelő 

regisztrációs száma: 28406086 
A kereskedő statisztikai száma: 65851467-5610-231-05 

2. A kereskedelmi tevékenység helye 
1.1. A kereskedelmi tevékenység címe: Magyarország  
1.2. Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke - 
1.3. Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy része megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése - 

1.4. Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, 
vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a 
megye, illetve az országos jelleg megjelölése - 

3. A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:  Alkalmi rendezvényen történő 
értékesítés. 

4. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik 
1.5. A napi/heti nyitva tartási idő: - 
1.6. Az üzlet elnevezése: - 
1.7. Az üzlet alapterülete (m2): - 
1.8. Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: - 
1.9. A 25. § (4) bekezdése szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 

2012. április 28. 
5. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből 
1.1. Meleg-, hideg étel, 
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes 
ital, 
1.9. Édességáru. 

1.10. A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: - 
Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 
1.11. Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont) 
1.12. Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 

30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: kiskereskedelem 
1.13. Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont) 

6. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
1.14. szeszesital-kimérést, illetve: Nem 
1.15. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: Nem 

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) 

8. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének 
időpontja: 2012. április 28. 

 
2012. április 24. 



Nyilvántartásba vétel száma 4/2012 B 
1. A kereskedő neve, címe, illetve székhelye  

Neve: Panyák Tamás 
Címe: - 
Székhelye: 3671 Borsodnádasd, Táncsics Mihály út 13. 
A kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartás száma, illetve őstermelői 

igazolvány száma: 1669581 
A kereskedő statisztikai száma: - 

2. A kereskedelmi tevékenység helye 
1.1. A kereskedelmi tevékenység címe: -  
1.2. Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:  

Borsodnádasd: Táncsics út, Kölcsey u., Balatoni u., Barátság u., Petőfi tér, 
Móricz Zs. u., Vörösmarty út, Köztársaság út, Arany J. u., Budaberke u., Csurgó u., 
Vásárosok u., Eötvös út, Karácsonylova u., Munkácsy u., Akácos u., Kővágó u., 
Gálrétjre u., Szőlő u., Verős u., Rákóczi út, Engels u., Bányász út, Vájár út, Virág út, 
Béke út, Vajdavár út, Körvölgye u., József A. u., Kossuth u., Belső u. 

Balaton: Újtelep u., Völgy u., Petőfi út, Ságvári u., Rét u., Dózsa út, Jókai út, 
Sport út, Kossuth út. 

 Bükkszentmárton: Zrínyi M. út, Rákóczi út, Széchenyi u., Petőfi u. 
 Mikófalva: Rákóczi út, Vasút út, Jókai u., Kossuth út, Széchenyi u.  
Bekölce: Petőfi út, Rákóczi u., Szabadság út, Béke u. 
Járdánháza: Akácos út, Béke út, Petőfi u., Dózsa Gy. u., Zrínyi út, Izra u., 

Kossuth u., Vasút u., Ady E. út, Gyepes u., IV. Béla út. 
Arló: Vasút u., Mátyás király út, Akácos u., Hunyadi út, Rákóczi út, Dózsa Gy. 

u., Zrínyi út, Arany J. u., Ady E. út. 
Borsodszentgyörgy: Hegyalja u., Horgas u., Petőfi u., Parád u., Jókai u., Szent 

Gy. út.  
1.3. Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy része megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése - 

1.4. Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, 
vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a 
megye, illetve az országos jelleg megjelölése - 

3. A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:  Mozgóbolt útján történő értékesítés. 

4. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik 
1.5. A napi/heti nyitva tartási idő: - 
1.6. Az üzlet elnevezése: - 
1.7. Az üzlet alapterülete (m2): - 
1.8. Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: - 
1.9. A 25. § (4) bekezdése szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja: - 

5. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből 
1.7. Zöldség, gyümölcs, 
59. Egyéb – saját készítésű gyümölcsszörpök, lekvárok. 

1.10. A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: - 
Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 
1.11. Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont) 
1.12. Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 

30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: kiskereskedelem 
1.13. Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont) 

6. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
1.14. szeszesital-kimérést, illetve: Nem 
1.15. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: Nem 



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) 

8. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének 
időpontja: 2012. június 13., megszűnés: 2012. augusztus 9. 

 
2012. június 13.  
 



Nyilvántartásba vétel száma 5/2012 B 
1. A kereskedő neve, címe, illetve székhelye  

Neve: Pappné Suszter Anna 
Címe: - 
Székhelye: 3663 Arló, Kassai út 36. 
A kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartás száma, illetve a kistermelő 

regisztrációs száma: 23745887 
A kereskedő statisztikai száma: 60850791-4799-231-05 

2. A kereskedelmi tevékenység helye 
1.1. A kereskedelmi tevékenység címe: 3672 Borsodnádasd, Köztársaság út 110. 
1.2. Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke - 
1.3. Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy része megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése - 

1.4. Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, 
vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a 
megye, illetve az országos jelleg megjelölése - 

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

4. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik 
1.5. A napi/heti nyitva tartási idő: H-P.: 8.00-15.00, Sz.: 8.00-13.00, V: Zárva 
1.6. Az üzlet elnevezése: Ócsó Bót 
1.7. Az üzlet alapterülete (m2): 40 
1.8. Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: - 
1.9. A 25. § (4) bekezdése szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 

2012. június 15. 
5. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből 
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 
1.7. Zöldség- és gyümölcs, 
1.9. Édességáru, 
1.11. Egyéb élelmiszer, 
5. Babatermék. 

1.10. A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: - 
Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 
1.11. Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont) 
1.12. Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 

30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: kiskereskedelem 
1.13. Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont) 

6. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
1.14. szeszesital-kimérést, illetve: Nem 
1.15. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: Nem 

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) 

8. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének 
időpontja: 2012. június 15., Megszűnés: 2012. július 24. 

 
2012. június 19. 
 
 
 



Nyilvántartásba vétel száma 5/2012 B 
1. A kereskedő neve, címe, illetve székhelye  

Neve: Kovács Szilárd 
Címe: - 
Székhelye: 3258 Tarnalelesz, Petőfi S. út 86. 
A kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartás száma, illetve a kistermelő 

regisztrációs száma: 29773289 
A kereskedő statisztikai száma: 65933114-5630-231-10 

2. A kereskedelmi tevékenység helye 
1.16. A kereskedelmi tevékenység címe: 3672 Borsodnádasd, Móricz Zs. u. 22. 
1.17. Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke - 
1.18. Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy része megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése - 

1.19. 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 - 

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

4. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik 
1.20. A napi/heti nyitva tartási idő: H-V: 09.00-22.30. 
1.21. Az üzlet elnevezése: Szomjas Horgász Söröző 
1.22. Az üzlet alapterülete (m2): 70 
1.23. Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: 20 
1.24. A 25. § (4) bekezdése szerinti vásárlók könyve használatba vételének 

időpontja: 2012. augusztus 9. 
5. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből 
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes 
ital, 
1.9. Édességáru. 

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 
1.26. Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont) 
1.27. Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 

30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: kiskereskedelem, 
vendéglátás. 

1.28. Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont) 
6. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

1.29. szeszesital-kimérést, illetve: Igen 
1.30. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: Nem 

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) 

8. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének 
időpontja: 2012. augusztus 9.; 2013. november 18. 

2012. augusztus 6. 



Nyilvántartásba vétel száma 2/2013 B  
1. A kereskedő neve, címe, illetve székhelye  

Neve: Sáfrány János (EV) 
Címe: 3671 Borsodnádasd, Eötvös u. 17. 
Székhelye: 3671 Borsodnádasd, Eötvös u. 17. 
A kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartás száma, illetve a kistermelő 

regisztrációs száma: 33160698 
A kereskedő statisztikai száma: 66256016477123105 

2. A kereskedelmi tevékenység helye 
1.16. A kereskedelmi tevékenység címe: 3671 Borsodnádasd, Kossuth u. 40. 
1.17. Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke - 
1.18. Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy része megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:  

1.19. 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 - 

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

4. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik 
1.20. A napi/heti nyitva tartási idő: H-V 8.00-19.00 
1.21. Az üzlet elnevezése: Felnőtt és gyermekruházat 
1.22. Az üzlet alapterülete (m2): 36 m2 
1.23. Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: - 
1.24. A 25. § (4) bekezdése szerinti vásárlók könyve használatba vételének 

időpontja:  
5. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből 
3. Textil; 
4. Ruházat; 
5. Babatermékek; 
6. Lábbeli- és bőráru. 

1.25. A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: - 
Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 
1.26. Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont) 
1.27. Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. 

§ 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat 
1.28. Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont) 

6. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
1.29. szeszesital-kimérést, illetve: Nem 
1.30. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: Nem 

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) 

8. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének 
időpontja: 2013. július 19.  

 
2013. július 19. 



 
Nyilvántartásba vétel száma 3/2013 B  

1. A kereskedő neve, címe, illetve székhelye  
Neve: Kérészi Tamásné (EV) 
Címe: 3671 Borsodnádasd, Engels u. 36. 
Székhelye: 3671 Borsodnádasd, Engels u. 36. 
A kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartás száma, illetve a kistermelő 

regisztrációs száma: 34145889 
A kereskedő statisztikai száma: 66343750478223105 

2. A kereskedelmi tevékenység helye 
1.31. A kereskedelmi tevékenység címe:  
1.32. Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke - 
1.33. Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy része megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: Magyarország területén 

1.34. 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 - 

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

4. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik 
1.35. A napi/heti nyitva tartási idő:  
1.36. Az üzlet elnevezése:  
1.37. Az üzlet alapterülete (m2):  
1.38. Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: - 
1.39. A 25. § (4) bekezdése szerinti vásárlók könyve használatba vételének 

időpontja:  
5. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből 
3. Textil; 
4. Ruházat; 
5. Babatermékek; 
6. Lábbeli- és bőráru; 
7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai felszerelés; 
27. Játékáru. 

1.40. A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: - 
Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 
1.41. Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont) 
1.42. Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. 

§ 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat 
1.43. Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont) 

6. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
1.44. szeszesital-kimérést, illetve: Nem 
1.45. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: Nem 

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) 

8. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének 
időpontja: 2013. szeptember 10.  

 
2013. szeptember 10. 



Nyilvántartásba vétel száma 4/2013 B  
9. A kereskedő neve, címe, illetve székhelye  

Neve: „PA-ROL” Kft. 
Címe: 3663 Arló, Rákóczi út 7. 
Székhelye: 3663 Arló, Rákóczi út 7. 
A kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartás száma, illetve a kistermelő 

regisztrációs száma: 05-09--009010 
A kereskedő statisztikai száma: 126749584632 

10. A kereskedelmi tevékenység helye 
1.46. A kereskedelmi tevékenység címe: 3671 Borsodnádasd, Eötvös u. 26. 
1.47. Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke - 
1.48. Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy része megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:  

1.49. 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 - 

11. A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: nagykereskedelem 

12. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik 
1.50. A napi/heti nyitva tartási idő: H-P: 6.00-18.00 
1.51. Az üzlet elnevezése: PA-ROL Kft. 
1.52. Az üzlet alapterülete (m2): 443 m2 
1.53. Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: - 
1.54. A 25. § (4) bekezdése szerinti vásárlók könyve használatba vételének 

időpontja:  
13. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből 
1.5. Hús- és hentesáru;  
1.10. Tej, tejtermék. 

1.55. A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: - 
Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 
1.56. Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont) 
1.57. Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 

30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat 
1.58. Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont) 

14. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
1.59. szeszesital-kimérést, illetve: Nem 
1.60. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: Nem 

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) 

16. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének 
időpontja: 2013. november 11.  

 
2013. november 11. 
 



Nyilvántartásba vétel száma 5/2013 B  
17. A kereskedő neve, címe, illetve székhelye  

Neve: Kovácsné Dorkó Rita (EV) 
Címe: 3258 Tarnalelesz, Petőfi S. u. 86. 
Székhelye: 3258 Tarnalelesz, Petőfi S. u. 86. 
A kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartás száma, illetve a kistermelő 

regisztrációs száma: 20459448 
A kereskedő statisztikai száma: 60350466563023110 

18. A kereskedelmi tevékenység helye 
1.61. A kereskedelmi tevékenység címe: 3672 Borsodnádasd, Móricz Zs. u. 22. 
1.62. Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke - 
1.63. Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy része megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:  

1.64. 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 - 

19. A kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: kiskereskedelem 

20. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik 
1.65. A napi/heti nyitva tartási idő: H-V. 9.00-22.00 
1.66. Az üzlet elnevezése: Szomjas Horgász Söröző 
1.67. Az üzlet alapterülete (m2): 70 m2 
1.68. Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: 20 fő 
1.69. A 25. § (4) bekezdése szerinti vásárlók könyve használatba vételének 

időpontja:  
21. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből 
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszesital; 
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és 
szeszesital; 
1.9. Édességáru; 
1.11. Egyéb élelmiszer. 

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 
1.71. Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont) 
1.72. Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 

2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat 
1.73. Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont) 

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

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) 

24. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének 
időpontja: 2013. november 18.  

 
2013. november 18. 
 
 



Nyilvántartásba vétel száma 1/2014 B (előző: 1/2013.) 
1. A kereskedő neve, címe, illetve székhelye  

Neve: Janobán és Társa Kft. 
Címe: 3671 Borsodnádasd, Kölcsey u. 6. 
Székhelye: 3671 Borsodnádasd, Kölcsey u. 6. 
A kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartás száma, illetve a kistermelő 

regisztrációs száma: 05-09-020454 
A kereskedő statisztikai száma: 224349512 

2. A kereskedelmi tevékenység helye 
1.76. A kereskedelmi tevékenység címe: 3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 

546/2. hrsz. 
1.77. Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke - 
1.78. Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy része megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése - 

1.79. 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 - 

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

4. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik 
1.80. A napi/heti nyitva tartási idő: H-P: 6.00-19.00-ig, Szo: 6.00-13.00 és 16.00-

19.00, V: 15.00-19.00 
1.81. Az üzlet elnevezése: Beretka Pékáru és Cukrászbolt 
1.82. Az üzlet alapterülete (m2): 40 m2 
1.83. Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: - 
1.84. A 25. § (4) bekezdése szerinti vásárlók könyve használatba vételének 

időpontja: 2013. június 7. 
5. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből 
1.1. Meleg-, hideg ételek; 
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszesital; 
1.4. Cukrászati készítmény és édesipari termék; 
1.7. Zöldség- és gyümölcs; 
1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék; 
1.9. Édességáru; 
1.10. Tej, tejtermék 
1.11. Egyéb élelmiszer; 
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány; 
30. Virág és kertészeti cikk. 

1.85. A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: - 
Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 
1.86. Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont) 
1.87. Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. 

§ 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat 
1.88. Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont) 

6. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
1.89. szeszesital-kimérést, illetve: Nem 
1.90. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: Nem 

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) 



8. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének 
időpontja: 2013. június 7.; 2013. július 4. (nyitva tartás); 2013. szeptember 13. 
(nyitva tartás), 2014. április 1. (termékkör); 2014. július 7. (nyitva tartás)  

 
2013. június 7. 



Nyilvántartásba vétel száma 2/2014 B  
1. A kereskedő neve, címe, illetve székhelye  

Neve: Sárréti Tamás (EV) 
Címe: 3672 Borsodnádasd, Budaberke út 51. 
Székhelye: 3672 Borsodnádasd, Budaberke út 51. 
A kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartás száma, illetve a kistermelő 

regisztrációs száma: 3099983 
A kereskedő statisztikai száma: 66640569478223105 

2. A kereskedelmi tevékenység helye 
1.91. A kereskedelmi tevékenység címe:  
1.92. Mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke - 
1.93. Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy része megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: Magyarország területén 

1.94. 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 - 

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

4. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik 
1.95. A napi/heti nyitva tartási idő:  
1.96. Az üzlet elnevezése:  
1.97. Az üzlet alapterülete (m2):  
1.98. Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: - 
1.99. A 25. § (4) bekezdése szerinti vásárlók könyve használatba vételének 

időpontja:  
5. Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 

Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből 
4. Ruházat; 
5. Babatermékek; 
6. Lábbeli- és bőráru. 

1.100. A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: - 
Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 
1.101. Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont) 
1.102. Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. 

§ 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat 
1.103. Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont) 

6. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
1.104. szeszesital-kimérést, illetve: Nem 
1.105. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: Nem 

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) 

8. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének 
időpontja: 2014. május 21.  

 
2014. május 21. 



 
 


