
BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG NYILVÁNTARTÁSA

Kereskedő Kereskedelmi tevékenység helye Kereskedelmi tevékenység formája Üzlet Termékek (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban) Tevékenység jellege Az üzletben folytat-e Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység folytatása esetén Kereskedelmi tevékenység

Neve Címe Székhelye Cégjegyzékszáma Statisztikai száma Címe Elnevezése Nagykereskedelem Szeszesital-kimérést Termékek köre Termékek megnevezése Engedélyszám Engedély hatálya Megkezdése Módosítása Megszűnése

1/2014.NH/B.  „KÁKA FOOD” Kft. 20-09-073951/8 8928 Nemeshetés Vörösmarty u. 5. MINI ABC 65,00 2014-12-08 29,00 kiskereskedelem nem nem 2014-12-08

Nyilvántartásba 
vétel

 száma
Nyilvántartási száma

 (egyéni vállalkozó esetén)
Regisztrációs száma
 (kistermelő esetén)

Működési terület és útvonal
(mozgóbolt esetén)

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) 

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)

Alapterülete (m2) Befogadóképessége
 (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)

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

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem
 (megjelölve a 
vendéglátást, 

amennyiben ilyen 
tevékenységet folytat)

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

(1) bekezdésben 
meghatározott
 tevékenységet

Engedélyt kiállító
 hatóság

8927 Nemessándorháza  
Béke u. 4.

8927 
Nemessándorháza  
Béke u. 4.

23440294-5610-
113-20

üzletben folytatott kereskedelmi 
tevékenység

hétfő, szerda, 
péntek, 
szombat: 
10.30 - 12.00

1. Élelmiszer
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 
(csokoládé, desszert, 
nápolyi, cukorkaáru, 
előrecsomagolt fagylalt és 
jégkrém stb.), 1.10. Tej, 
tejtermék (vaj, sajt, túró, 
savanyított tejtermék stb.), 
1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, 
étolaj, margarin és zsír, 
olajos és egyéb magvak, 
cukor, só, száraztészta, kávé, 
tea, fűszer, ecet, méz, 
bébiétel stb.), 3. Textil 
(szövet, ruházati méteráru, 
háztartási textiltermék, 
lakástextília, ágynemű, 
asztalterítő, törölköző, 
kötőfonal, hímzéshez, 
valamint takaró és szőnyeg 
készítéséhez szükséges 
alapanyag, rövidáru, tű, 
varrócérna, gomb stb.); 5. 
Babatermék (csecsemő- és 
kisgyermek-ruházati cikk, 
babakocsi, babaülés, 
babaágy, babaápolási cikk 
stb.); 7. Bútor, 
lakberendezés, háztartási 
felszerelés, világítástechnikai 
cikk; 9. Villamos háztartási 
készülék  és villamossági 
cikk; 12. Telekommunikációs 
cikk; 14. Vasárú, barkács és 
építési anyag; 15. Szaniter 
árú; 17. Újság, napilap, 
folyóirat, periodikus 
kiadvány; 18. Papír- és 
írószer, művészellátó cikk 
(vászon, állvány stb.); 20. 
Illatszer, drogéria; 21. 
Háztartási tisztítószer, vegyi 
áru (kivéve a kémiai 
biztonságról szóló törvény 
szerinti veszélyes anyagok és 
keverékek); 27. Játékáru; 30. 
Virág és kertészeti cikk; 32. 
Állateledel, takarmány; 37. 
Mezőgazdasági, méhészeti 
és borászati cikk, a 
tevékenységhez szükséges 
eszköz, kisgép 
(pincegazdasági felszerelés, 
vetőmag, tápszer, kötöző 
fonal, zsineg stb.); 42. 
Díszműáru, műalkotás, 
népművészeti és 
iparművészeti áru; 43. 
Emlék- és ajándéktárgy; 



MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG NYILVÁNTARTÁSA
Kereskedő Kereskedelmi tevékenység helye Kereskedelmi tevékeny Üzlet Termékek (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban) Tevékenység jellege Az üzletben folytat-e Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység folytatása esetén Kereskedelmi tevékenység

Neve Címe Székhelye Cégjegyzékszáma Statisztikai száma Címe Elnevezése Nagykereskedelem Termékek köreTermékek megnevezése EngedélyszámEngedély hatályaMegkezdése Módosítása Megszűnése

2/2009. 8928 Nemeshetés Ady E .u. 1. 8928 Nemeshetés Ady E .u. 1. 20-09-068979 14531037-0147-113-20 KISKANCSÓ BOROZÓ 52,00 2009-02-20 igen nem 2009-02-20

1/2009. 8928 Nemeshetés Ady E .u. 1. 8928 Nemeshetés Ady E .u. 1. 20-09-068979 14531037-0147-113-20 61,00 2009-02-20 37,00 kiskereskedelem nem nem 2009-02-20 2010-06-25

Nyilvánta
rtásba 
vétel

 száma

Nyilvántartási 
száma

 (egyéni vállalkozó 
esetén)

Regisztrá
ciós 

száma
 

(kistermel
ő esetén)

Működési 
terület és 
útvonal

(mozgóbo
lt esetén)

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) 

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)

Alapterüle
te (m2)

Befogadó
képesség

e
 

(vendéglá
tó üzlet 
esetén) 

Vásárlók könyve  
használatba 

vételének 
időpontja

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

rendelet 25. § (4) 
bekezdése szerinti 

esetben)

Árusítótér 
nettó 

alapterüle
te

(napi 
fogyasztá
si cikket 

értékesítő 
üzlet 

esetén)

Üzlethez 
létesített 

gépjármű-
várakozó

helyek 
száma
(napi 

fogyasztá
si cikket 

értékesítő 
üzlet 

esetén)

Üzlethez 
létesített 

gépjármű-
várakozó

helyek 
(telekhatá
rtól mért 

távolsága 
és 

elhelyezé
se)

(napi 
fogyasztá
si 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

Keresked
elmi 

ügynöki
tevékenys

ég

Kiskereskedelem
 (megjelölve a 
vendéglátást, 

amennyiben ilyen 
tevékenységet folytat)

Szeszesit
al-

kimérést

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

rendelet 
22. § (1) 

bekezdés
ben 

meghatár
ozott

 
tevékenys

éget

Engedélyt 
kiállító

 hatóság

AGRONATUR HETÉS 
Kereskedelmi és 
Termelő Kft. 

8928 Nemeshetés 
Ady E .u. 1. 

üzletben folytatott 
kereskedelmi 
tevékenység

hétfő-szombat: 
7.00-11.00

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve 
palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 
1.9. Édességáru 

alkoholtermék, sör, 
bor, pezsgő, köztes 
alkoholtermék

kiskereskedelem 
(vendéglátás) 

AGRONATUR HETÉS 
Kereskedelmi és 
Termelő Kft. 

8928 Nemeshetés 
Ady E .u. 1. 

üzletben folytatott 
kereskedelmi 
tevékenység

hétfő-szombat: 
7.00-12.00, 15.00-
21.00

NEMESHETÉSI 
VEGYESBOLT

2. a kémiai biztonságról szóló 
törvény szerinti veszélyes 
anyagok és keverékek, kivéve 
a Jöt. szerinti tüzelőolaj, 
propán vagy propán-bután gáz 
és az üzemanyag;

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 
(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 
előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.), 
1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, 
savanyított tejtermék stb.), 1.11. Egyéb 
élelmiszer 21. Háztartási tisztítószer, vegyi 
áru 32. Állateledel, takarmány


	bejelentés köteles
	működési engedély

