A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás
A) Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében:
1. a nyilvántartásba vétel száma; 5/2012
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye; Bodnár Lászlóné, 4496 Szabolcsveresmart, Kossuth út
27.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs
száma; nyilvántartási szám: 29743481
4. a kereskedő statisztikai száma; 77888286561023115
5. a kereskedelmi tevékenység helye: 4496 Szabolcsveresmart, Rákóczi út 91.
5.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek), 4496 Szabolcsveresmart,
Rákóczi út 91.
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke,
5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az
ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése,
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy – ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos
jelleg megjelölése;
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv.
3. § (4) bekezdése szerint; üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik,
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő, hétfő-szombat: 600-1000 vasárnap: zárva
7.2. az üzlet elnevezése, Vegyes Kiskereskedelem Élelmiszer Jelleggel Élelmiszer Diszkont
7.3. az üzlet alapterülete (m 2), 16
7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége, 5 fő
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja; 2000.03.06.
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből: 1.5. Hús- és hentesáru;
1.7. Zöldség és gyümölcs; 1.8. Kenyér- és pékáru; 1.9. Édességáru; 1.10. Tej, tejtermék; 1.11.
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj. margarin, zsír, só, cukor, stb.); 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru.
8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek;
9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont); nem
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont),
amennyiben ilyen tevékenységet folytat; igen
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont); nem
10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
10.1. szeszesital-kimérést, illetve: nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet;
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást nem nyújtok, műsoros előadást, táncot nem rendezek,
szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játékot nem folytatok.
11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély
alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot
és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban);
12. a kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja.
Tevékenység kezdete: 2012.07.19.
Tevékenység megszűnésének időpontja: 2018.11.21

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás
A) Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében:
1. a nyilvántartásba vétel száma; 6/2012
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye; Bodnár Lászlóné, 4496 Szabolcsveresmart, Kossuth út
27.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs
száma; nyilvántartási szám: 29743481
4. a kereskedő statisztikai száma; 77888286561023115
5. a kereskedelmi tevékenység helye: 4496 Szabolcsveresmart, Rákóczi út 91.
5.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek), 4496 Szabolcsveresmart,
Rákóczi út 91.
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke,
5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az
ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése,
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy – ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos
jelleg megjelölése;
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv.
3. § (4) bekezdése szerint; üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik,
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő, hétfő-vasárnap: 1200-1430
7.2. az üzlet elnevezése,Büfé
7.3. az üzlet alapterülete (m 2), 40
7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége, 20 fő
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja; 2000.08.22.
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi stb.)
8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek;
9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont), nem
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont),
amennyiben ilyen tevékenységet folytat, igen
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont); nem
10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
10.1. szeszesital-kimérést, illetve: igen
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet;
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást nem nyújtok, műsoros előadást, táncot nem rendezek,
szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játékot folytatok.
11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély
alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot
és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban);
12. a kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja.
Tevékenység kezdete: 2012.07.19.
Nyitva tartás módosítása: 2015.08.04.
Tevékenység megszűnésének időpontja: 2018.11.21

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás
A) Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében:
1. a nyilvántartásba vétel száma; 7/2013
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye; Nagyné Tóth Judit Mária, 4496 Szabolcsveresmart,
Petőfi út 45/A.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs
száma; nyilvántartási szám: 51720610
4. a kereskedő statisztikai száma; 51720610551023115
5. a kereskedelmi tevékenység helye:
5.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek), Büfé kocsi
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az
ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése,
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy – ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos
jelleg megjelölése;
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv.
3. § (4) bekezdése szerint; mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység
7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik,
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő: H-V: 1200-2200
7.2. az üzlet elnevezése,
7.3. az üzlet alapterülete (m 2),
7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége, fő
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja; 2013.07.08.
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből
1.1 Meleg-, hideg étel
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes és szeszes ital
1.9. Édességáru (csokoládé, nápolyi… stb.)

8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek;
9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont), nem
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont),
amennyiben ilyen tevékenységet folytat, igen
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont); nem
10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
10.1. szeszesital-kimérést, illetve: nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet;
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást nem nyújtok, műsoros előadást, táncot nem rendezek,
szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játékot nem folytatok.
11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély
alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot
és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban);
Szabolcsveresmart közigazgatási területén működő „Mozgó Büfé” elnevezésű és XNR-966 rendszámú vendéglátóhely
részére Vendéglátó-ipari termékek- hamburger, gyros sült debreceni páros/ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Kisvárdai Járási Hivatal /Száma: SZ-06I/00540-3/2015./ visszavonásig érvényes

12. a kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja.
Tevékenység kezdete: 2013.07.08. mód: 2015. 09.24.

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás
A) Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében:
1. a nyilvántartásba vétel száma; 8/2013
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye; Buzsik Lászlóné, 4496 Szabolcsveresmart, Petőfi út 26.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs
száma; nyilvántartási szám: 51413314
4. a kereskedő statisztikai száma; 51413314471123115
5. a kereskedelmi tevékenység helye: 4496 Szabolcsveresmart, Petőfi út 26.
5.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek), 4496 Szabolcsveresmart,
Petőfi út 26.
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke,
5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az
ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése,
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy – ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos
jelleg megjelölése;
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv.
3. § (4) bekezdése szerint; üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik,
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő, hétfő-szombat: 600-1900 vasárnap: 700-1000
7.2. az üzlet elnevezése, Buzsik Bolt
7.3. az üzlet alapterülete (m 2), 300 m2
7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége, fő
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja; 2010.05.08.
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből
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 (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.),
1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.);
3. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű,
asztalterítő, törölköző, kötő-fonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez
szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb
stb.);
4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő);
5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy,
babaápolási cikk stb.);
6. Lábbeli- és bőráru;
7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk;
9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk;
11. Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.);
13. Festék, lakk;
14. Vasáru, barkács, és építési anyag;
15. Szaniteráru;
16. Könyv;
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány;

18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.);
20. Illatszer, drogéria;
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru;
23. Háztartási tüzelőanyag;
25. Óra- és ékszer;
26. Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész,
tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.);
27. Játékáru;
29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny;
30. Virág és kertészeti cikk;
32. Állateledel, takarmány;
33. Állatgyógyászati termék;
34. Szexuális termék;
37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a
tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer,
kötözőfonal, zsineg stb.);
39. Optikai cikk;
40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk;
41. Temetkezési kellék;
42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru;
43. Emlék- és ajándéktárgy;
45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék;
46. Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség);

8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek; ásványolaj, alkoholtermékek,sör, bor, pezsgő, a
köztes alkoholtermék
9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont), nem
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont),
amennyiben ilyen tevékenységet folytat, igen
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont); nem
10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
10.1. szeszesital-kimérést, illetve: nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet;
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást nem nyújtok, műsoros előadást, táncot nem rendezek,
szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játékot nem folytatok.
11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély
alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot
és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban);
11.1 Hús és hentesáru, Tej, tejtermék/ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal Járási
állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala /Száma: SZ-06I00864-3/2013./ visszavonásig érvényes

12. a kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja.
Tevékenység kezdete: 2013.11.19.

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás
A) Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében:
1. a nyilvántartásba vétel száma; 9/2014
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye; Oláh Benjamin, 4496 Szabolcsveresmart, József A. út 2.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs
száma; nyilvántartási szám: 35769932
4. a kereskedő statisztikai száma; 66533676471123115
5. a kereskedelmi tevékenység helye: 4496 Szabolcsveresmart, Tölgyesszög út 4/B.
5.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek), 4496 Szabolcsveresmart,
Tölgyesszög út 4/B.
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke,
5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az
ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése,
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy – ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos
jelleg megjelölése;
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv.
3. § (4) bekezdése szerint; üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik,
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő, hétfő- péntek: 600-1500 szombat: 600-1200 vasárnap: szünnap
7.2. az üzlet elnevezése,
7.3. az üzlet alapterülete (m 2), 32 m2
7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége, fő
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja; 1997.08.18.
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.7.
1.8.
1.9.

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,
Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,
Cukrászati készítmény, édesipari termék,
Hús-és hentesáru,
Zöldség- és gyümölcs,
Kenyér- és pékáru, sütőipari termék,
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.),
13. Festék, lakk;
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.);
20. Illatszer, drogéria;
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru;
24. Palackos gáz;
32. Állateledel, takarmány;

8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek; alkoholtermékek, sör, bor, pezsgő,
9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont), nem
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont),
amennyiben ilyen tevékenységet folytat, igen
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont); nem
10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
10.1. szeszesital-kimérést, illetve: nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet;
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást nem nyújtok, műsoros előadást, táncot nem rendezek,
szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játékot nem folytatok.

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély
alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot
és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban);
11.1 Hús és hentesáru, Tej, tejtermék/ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal Járási
állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala /Száma: SZ-06I00229-6/2014./ visszavonásig érvényes

12. a kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja.
tulajdonos váltás
Tevékenység kezdete: 2014.03.03. Megszűnt: 2016. 10.01.

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás
A) Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében:
1. a nyilvántartásba vétel száma; 11/2014
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye; Molnár Miklós, 4496 Szabolcsveresmart, Dózsa Gy. út 6.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs
száma; nyilvántartási szám:35219869
4. a kereskedő statisztikai száma; 66463765467123115
5. a kereskedelmi tevékenység helye:.
5.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek), 4496 Szabolcsveresmart,
Dózsa Gy. út 6
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke,5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az
ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése,5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy – ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos
jelleg megjelölése;6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv.
3. § (4) bekezdése szerint; üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik,
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő, H-P 8.00-16.00
7.2. az üzlet elnevezése,
7.3. az üzlet alapterülete (m 2),
7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége, fő
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja; 2014.08.13.
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből
15. Szaniteráru;
23. Háztartási tüzelőanyag
8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek;
9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont), nem
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont),
amennyiben ilyen tevékenységet folytat, igen
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont); nem
10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
10.1. szeszesital-kimérést, illetve: nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet;
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást nem nyújtok, műsoros előadást, táncot nem rendezek,
szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játékot nem folytatok.
11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély
alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot
és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban);
12. a kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja.
Tevékenység kezdete: 2014.08.13.

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás
A) Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében:
1. a nyilvántartásba vétel száma; 12/2015
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye; Nagy Edina Irén, 4496 Szabolcsveresmart, Petőfi út 18.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs
száma; nyilvántartási szám:43480689
4. a kereskedő statisztikai száma; 67125306477123115
5. a kereskedelmi tevékenység helye:.
5.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek), 4496 Szabolcsveresmart,
Petőfi út 18.
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke,5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az
ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése,5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy – ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos
jelleg megjelölése;6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv.
3. § (4) bekezdése szerint; üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik,
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő, hétfő-péntek 10.30-15.00
7.2. az üzlet elnevezése, Edina Ruházati Bolt
7.3. az üzlet alapterülete (m 2), 25
7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége, fő
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja; 2015.06.01.
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből
3. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző,
kötő-fonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű,
varrócérna, gomb stb.);
4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő);
5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk
stb.);
6. Lábbeli- és bőráru
7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk
43. Emlék- és ajándéktárgy

8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek;
9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont), nem
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont),
amennyiben ilyen tevékenységet folytat, igen
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont); nem
10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
10.1. szeszesital-kimérést, illetve: nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet;
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást nem nyújtok, műsoros előadást, táncot nem rendezek,
szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játékot nem folytatok.
11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély
alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot
és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban);
12. a kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja.
Tulajdonos váltás
Tevékenység kezdete: 2015.06.20. Megszűnt: 2016. 08.29.

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

A) Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében:
1. a nyilvántartásba vétel száma: 13/2016
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Leleszi Imre 4496 Szabolcsveresmart, Úttörő út 47.

3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő
regisztrációs száma; 5143571
4. a kereskedő statisztikai száma: 51824367471123115
5. a kereskedelmi tevékenység helye:
5.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 4496 Szabolcsveresmart, Úttörő út 47.

5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke,
5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése,
5.4. 62 a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a közlekedési eszköznek a
megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi
tevékenységet folytatnak;
5a. 63 üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás
vagy tartott rendezvény helyének és időpontjának, illetve a szervezett utazás keretében tartott
rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának
megjelölése;
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a
Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,
7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik,
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő: H-P 6.00-14.00, Szo 6.00-13.00, V 6.00-8.00
7.2. az üzlet elnevezése: Vegyeskereskedelem
7.3. az üzlet alapterülete (m 2): 60
7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége,
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2016. 02. 22.
7.6. 64 napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az
üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok telekhatártól mért távolsága és
elhelyezése (saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban, vagy közterületek
közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a közforgalom céljára átadott magánút egy
részén): saját terület 3 db 1,5m
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből :
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.),
20. Illatszer, drogéria;
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru;

8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: sör, bor
9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont),
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont),
amennyiben ilyen tevékenységet folytat,
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
10.1. szeszesital-kimérést, illetve : NEM
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet; NEM
11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott
termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): Hús- és hentesáru,tej, tejtermék, fagyasztott húsok,

hűtést nem igénylő húskészítmények, hűtést igénylő tejtermékek, Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal, SZ-06/63/00168-3/2016, visszavonásig
12. a kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja:
1997.07.29, mód:2016.02.19.

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

A) Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében:
1. a nyilvántartásba vétel száma: 14/2016
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Nagyné György Katalin 4496 Szabolcsveresmart,
Micsurin út 7/B.

3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő
regisztrációs száma; 5453927
4. a kereskedő statisztikai száma: 62235493471123115
5. a kereskedelmi tevékenység helye:
5.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 4496 Szabolcsveresmart, Micsurin út 14.

5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke,
5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése,
5.4. 62 a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a közlekedési eszköznek a
megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi
tevékenységet folytatnak;
5a. 63 üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás
vagy tartott rendezvény helyének és időpontjának, illetve a szervezett utazás keretében tartott
rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának
megjelölése;
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a
Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,
7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik,
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő: H-P 6.00-17.00, Szo 6.00-14.00,
7.2. az üzlet elnevezése: DAVID CSEMEGE
7.3. az üzlet alapterülete (m 2): 20
7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége,
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2010. 06. 09.
7.6. 64 napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az
üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok telekhatártól mért távolsága és
elhelyezése (saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban, vagy közterületek
közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a közforgalom céljára átadott magánút egy
részén): saját terület 3 db 1,5m
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből :
1. Élelmiszer
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,
1.5. Hús-és hentesáru,
1.7. Zöldség- és gyümölcs,
1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék,
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém
stb.),
1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.),
1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só,
száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.),
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.);
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.);
20. Illatszer, drogéria;
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru;
27. Játékáru;
32. Állateledel, takarmány;
43. Emlék- és ajándéktárgy;

8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: sör, bor, pezsgő
9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont),

9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont),
amennyiben ilyen tevékenységet folytat,
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);
10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
10.1. szeszesital-kimérést, illetve : NEM
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet; NEM
11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott
termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): Hús- és hentesáru,tej, tejtermék, fagyasztott húsok,

hűtést nem igénylő húskészítmények, hűtést igénylő tejtermékek, Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal, SZ-06/63/00169-3/2016, visszavonásig
12. a kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja:
2000.12.06, mód:2016.02.19.

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

A) Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében:
1. a nyilvántartásba vétel száma: 15/2016
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Takács Attila 4524 Ajak, Rákóczi út 55.

3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő
regisztrációs száma; 16048401
4. a kereskedő statisztikai száma: 65527984471123115
5. a kereskedelmi tevékenység helye:
5.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 4496 Szabolcsveresmart,Kossuth út 75.

5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke,
5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése,
5.4. 62 a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a közlekedési eszköznek a
megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi
tevékenységet folytatnak;
5a. 63 üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás
vagy tartott rendezvény helyének és időpontjának, illetve a szervezett utazás keretében tartott
rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának
megjelölése;
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a
Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,
7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik,
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő: H-P 6.00-17.00, Szo 6.00-14.00, V 7.00-10.00
7.2. az üzlet elnevezése: Élelmiszerbolt
7.3. az üzlet alapterülete (m 2): 170
7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége,
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2009. 01. 09.
7.6. 64 napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az
üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok telekhatártól mért távolsága és
elhelyezése (saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban, vagy közterületek
közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a közforgalom céljára átadott magánút egy
részén): saját terület 4 db 1,5m
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből :
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.);
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.);
20. Illatszer, drogéria;
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru;
24. Palackos gáz;
27. Játékáru;
32. Állateledel, takarmány;
37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a
tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer,
kötözőfonal, zsineg stb.);

43. Emlék- és ajándéktárgy;
45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék;

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

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont),
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont),
amennyiben ilyen tevékenységet folytat,
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);
10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
10.1. szeszesital-kimérést, illetve : NEM
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet; NEM
11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott
termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): Hús- és hentesáru,tej, tejtermék, fagyasztott húsok,

hűtést nem igénylő húskészítmények, hűtést igénylő tejtermékek, Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal, SZ-06/63/00167-3/2016, visszavonásig
12. a kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja:
2009.06.16, mód: 2016.02.19.

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

A) Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében:
1. a nyilvántartásba vétel száma: 16/2016
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Tara Sándor 4496 Szabolcsveresmart, Kossuth út 30 .

3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő
regisztrációs száma; 5103139
4. a kereskedő statisztikai száma: 51864349
5. a kereskedelmi tevékenység helye:
5.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 4496 Szabolcsveresmart,Kossuth út 20.

5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke,
5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése,
5.4. 62 a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a közlekedési eszköznek a
megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi
tevékenységet folytatnak;
5a. 63 üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás
vagy tartott rendezvény helyének és időpontjának, illetve a szervezett utazás keretében tartott
rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának
megjelölése;
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a
Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,
7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik,
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő: H-V 16.00-22.00,
7.2. az üzlet elnevezése: BÜFÉ
7.3. az üzlet alapterülete (m 2): 100
7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége, 50fő
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2001. 01. 28.
7.6. 64 napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az
üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok telekhatártól mért távolsága és
elhelyezése (saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban, vagy közterületek
közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a közforgalom céljára átadott magánút egy
részén):
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből :
1.1. Meleg-, hideg étel,
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,
32. Állateledel, takarmány;

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

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont),
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont),
amennyiben ilyen tevékenységet folytat,
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);
10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
10.1. szeszesital-kimérést, illetve : IGEN
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet; NEM
11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott
termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): Vendéglátóipari termék, gyros,hamburger, hot-dog,

pizza, jégkrém Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal,
SZ-06/63/00164-3/2016, visszavonásig
12. a kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja:
2000.03.23, mód: 2016.02.23.

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

A) Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében:
1. a nyilvántartásba vétel száma: 17/2016
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Tara Sándor 4496 Szabolcsveresmart, Kossuth út 30 .

3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő
regisztrációs száma; 5103139
4. a kereskedő statisztikai száma: 51864349
5. a kereskedelmi tevékenység helye:
5.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 4496 Szabolcsveresmart,Kossuth út 30.

5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke,
5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész
megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése,
5.4. 62 a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a közlekedési eszköznek a
megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi
tevékenységet folytatnak;
5a. 63 üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás
vagy tartott rendezvény helyének és időpontjának, illetve a szervezett utazás keretében tartott
rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának
megjelölése;
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a
Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,
7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik,
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő: H-P 6.00-11.00, 14.00-17.00 Szo 6.00-13.00, V 7.00-10.00
7.2. az üzlet elnevezése: Élelmiszer, Háztartási, Vegyes Bolt
7.3. az üzlet alapterülete (m 2): 45
7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége,
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2016. 02. 22.
7.6. 64 napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az
üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok telekhatártól mért távolsága és
elhelyezése (saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban, vagy közterületek
közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a közforgalom céljára átadott magánút egy
részén): saját terület 0 db
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből :
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.),
9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk;
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.);
20. Illatszer, drogéria;
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru;
32. Állateledel, takarmány;

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

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont),
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont),
amennyiben ilyen tevékenységet folytat,

9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);
10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
10.1. szeszesital-kimérést, illetve : NEM
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet; NEM
11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott
termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): Hús- és hentesáru,tej, tejtermék, fagyasztott húsok,

hűtést nem igénylő húskészítmények, hűtést igénylő tejtermékek, Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatal, SZ-06/63/00165-3/2016, visszavonásig
12. a kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja:
1997.08.21, mód: 2016.02.23.

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás
A) Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében:
1. a nyilvántartásba vétel száma; 18/2016
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye; Nagyné Tóth Judit Mária, 4496 Szabolcsveresmart,
Petőfi út 45/A.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs
száma; nyilvántartási szám: 51720610
4. a kereskedő statisztikai száma; 51720610551023115
5. a kereskedelmi tevékenység helye:
5.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek), 4496 Szabolcsveresmart
074 hrsz
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:
5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az
ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése,
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy – ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos
jelleg megjelölése;
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv.
3. § (4) bekezdése szerint; üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik,
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő: H-V: 1200-2200
7.2. az üzlet elnevezése, BÜFÉ
7.3. az üzlet alapterülete (m 2), 16 m2
7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége, fő
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja; 2016. április 26.
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből
1. Élelmiszer
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.),

8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek; alkoholtermék, sör, bor, pezsgő,, köztes
alkoholtermék
9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont), nem
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont),
amennyiben ilyen tevékenységet folytat, igen
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont); nem
10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
10.1. szeszesital-kimérést, illetve: igen
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet;
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást nem nyújtok, műsoros előadást, táncot nem rendezek,
szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játékot nem folytatok.
11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély
alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot
és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban);
12. a kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja.
Tevékenység kezdete: 2016. április 26. Tevékenység befejezése: 2017. február 21.

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

A) Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében:
1. a nyilvántartásba vétel száma: 19/2017
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Nagyné Buzsik Adél 4496 Szabolcsveresmart, Petőfi
út 38.

3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő
regisztrációs száma; 51513751
4. a kereskedő statisztikai száma: 68278586477923115
5. a kereskedelmi tevékenység helye:
5.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 4496 Szabolcsveresmart, Petőfi út 26.

5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke,
5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a
működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: országos működési területtel

5.4. 62 a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a közlekedési eszköznek a
megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi
tevékenységet folytatnak;
5a. 63 üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás
vagy tartott rendezvény helyének és időpontjának, illetve a szervezett utazás keretében tartott
rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának
megjelölése;
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a
Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység, csomagküldés,
üzleten kívüli

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik,
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő: H-Szo: 8.30-12.00,
7.2. az üzlet elnevezése: Buzsik Turi
7.3. az üzlet alapterülete (m 2): 25
7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége,
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2017. 05. 24.
7.6. 64 napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az
üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok telekhatártól mért távolsága és
elhelyezése (saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban, vagy közterületek
közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a közforgalom céljára átadott magánút egy
részén): saját terület 3 db 1,5m
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből :46 Használtcikk
8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:
9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont),
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont),
amennyiben ilyen tevékenységet folytat,
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);
10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
10.1. szeszesital-kimérést, illetve : NEM
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet; NEM
11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott
termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

12. a kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja: 2017. 05.24.

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás
A) Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében:
1. a nyilvántartásba vétel száma; 20/2018
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye; Nagy Szabolcs, 4496 Szabolcsveresmart, Dózsa Gy. út
5.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs
száma; nyilvántartási szám: 21041981
4. a kereskedő statisztikai száma; 59231736-2-35
5. a kereskedelmi tevékenység helye: Szabolcsveresmart 074 hrsz
5.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek), Szabolcsveresmart 074 hrsz
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:
5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az
ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése,
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy – ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos
jelleg megjelölése;
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv.
3. § (4) bekezdése szerint; üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik,
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő: H-CS: 1600-1900, P:1400-2000 , Szo: 1400-2400 , V: 1400-1900
7.2. az üzlet elnevezése, BŰFÉ
7.3. az üzlet alapterülete (m 2), 16
7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége, 0 fő ablakon keresztül történő kiszolgálás
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja; 2018.06.013.
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes és szeszes ital
1.9. Édességáru (csokoládé, nápolyi… stb.)

8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek;
9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont), nem
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont),
amennyiben ilyen tevékenységet folytat, igen
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont); nem
10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
10.1. szeszesital-kimérést, illetve: nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet;
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást nem nyújt, műsoros előadást, táncot nem rendez,
szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játékot nem folytat.
11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély
alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot
és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban);
12. a kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja.
Tevékenység kezdete: 2018.06.13.

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás
A) Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében:
1. a nyilvántartásba vétel száma; 21/2019
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye; Korbács Bertalan László, 4496 Szabolcsveresmart,
Úttörő út 5.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs
száma; nyilvántartási szám: 53096946
4. a kereskedő statisztikai száma; 79332334563023115
5. a kereskedelmi tevékenység helye: 4496 Szabolcsveresmart, Úttörő út 42.
5.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek), 4496 Szabolcsveresmart, Úttörő út 42.
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:
5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az
ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése,: Ajak, Döge, Kékcse,
Jéke, Szabolcsveresmart
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy – ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos
jelleg megjelölése;
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv.
3. § (4) bekezdése szerint; üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik,
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő: H-CS: 1000-2100, P-V:10000-2200
7.2. az üzlet elnevezése, PE-BA Presszó és Pizzéria
7.3. az üzlet alapterülete (m 2), 61 m2
7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége, 15 fő
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja; 2018.12. 11.
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből
1.1. Meleg-, hideg étel
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék
1.7. Zöldség- és gyümölcs
1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek; sör, csendes és habzóbor, egyéb csendes és habzó
erjesztett ital,alkoholtermékek
9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont), nem
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont),
amennyiben ilyen tevékenységet folytat, igen
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont); nem
10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
10.1. szeszesital-kimérést, illetve: igen
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet;
Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást nem nyújt, műsoros
szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játékot nem folytat.

előadást,

táncot

rendez,

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély
alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot és a
külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban);
vendéglátóipari, hűtést igénylő cukrászati sütemények, : pizza, gyros, gyros tál, hamburger, hot.dog,
hideg-meleg szendvicsek, hűtést igénylő cukrászati sütemények

A külön engedélyt kiállító hatóság: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási
Hivatala Élelmiszerlánc-Biztonsági és Állategészségügyi Osztály
A külön engedély száma: SZ-06/63/00208-3/2019.
A külön engedély hatálya: visszavonásig érvényes
12. a kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja.
Tevékenység kezdete: 2019. február 25.

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás
B) Működési engedéllyel rendelkező üzlet esetében:
1. a nyilvántartásba vétel száma; 8/1997;2
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye; Szabó Tibor; 4496 Szabolcsveresmart, Petőfi út 50.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs
száma;
4. a kereskedő statisztikai száma; 51614869
5. az üzlet
5.1. a napi/heti nyitva tartási ideje, Hétfő-péntek: 600-2200; Szombat: 600-2400; Vasárnap: 000-2200
5.2. címe, helyrajzi száma, 4496 Szabolcsveresmart, Petőfi út 61.
5.3. elnevezése, Kurta Kocsma
5.4. alapterülete (m2);
6. üzletek szerinti bontásban a forgalmazott
6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján,
1. Dohánytermék
6.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből,
1. Élelmiszer
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital
1.9. Édességáru
6.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése;
7. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
7.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), ), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont),
amennyiben ilyen tevékenységet folytat, igen
7.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont); nem
8. ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély
alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot
és a külön engedély számát, hatályát;
9. a kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja.
Tevékenység kezdete: 1997.08.05.

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás
B) Működési engedéllyel rendelkező üzlet esetében:
1. a nyilvántartásba vétel száma; 21/1997;5
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye; Szabó Jánosné, 4496 Szabolcsveresmart, Kossuth út 49
3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs
száma;
4. a kereskedő statisztikai száma; 51632827
5. az üzlet
5.1. a napi/heti nyitva tartási ideje, Hétfő-vasárnap: 700-1000, 1500-2000
5.2. címe, helyrajzi száma, 4496 Szabolcsveresmart, Dózsa Gy. út 38.
5.3. elnevezése, Italüzlet
5.4. alapterülete (m2);
6. üzletek szerinti bontásban a forgalmazott
6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján,
1. Dohánytermék
6.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből,
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital
6.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése;
7. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
7.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont),
amennyiben ilyen tevékenységet folytat, igen
7.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont); nem
8. ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély
alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot
és a külön engedély számát, hatályát;
9. a kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja.
Tevékenység kezdete: 1997.08.21.

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás
B) Működési engedéllyel rendelkező üzlet esetében:
1. a nyilvántartásba vétel száma; 22/1997;6
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye; Szabó Jánosné, 4496 Szabolcsveresmart, Kossuth út 49
3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs
száma;
4. a kereskedő statisztikai száma; 51632827
5. az üzlet
5.1. a napi/heti nyitva tartási ideje, Hétfő-szombat: 700-1300,
5.2. címe, helyrajzi száma, 4496 Szabolcsveresmart, Dózsa Gy. út 38.
5.3. elnevezése, Élelmiszer jellegű vegyesüzlet
5.4. alapterülete (m2);
6. üzletek szerinti bontásban a forgalmazott
6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján,
1. Dohánytermék
6.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből,
1. Élelmiszer
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital.
1.8. Kenyér és pékáru
1.9. Édességáru
1.10. Tej, tejtermék
1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj ,margarin, zsír, só, cukor, stb)
6.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése;
7. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
7.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), igen
7.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont); nem
8. ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély
alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot
és a külön engedély számát, hatályát;
9. a kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja.
Tevékenység kezdete: 1997.08.21.

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás
B) Működési engedéllyel rendelkező üzlet esetében:
1. a nyilvántartásba vétel száma; 36/1999;8
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye; Kropok Lajosné, 4496 Szabolcsveresmart, Petőfi út 22.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs
száma;
4. a kereskedő statisztikai száma; 61725427
5. az üzlet
5.1. a napi/heti nyitva tartási ideje, Kedd - Péntek: 630-1600, Szombat: 630-1300,
5.2. címe, helyrajzi száma, 4496 Szabolcsveresmart, Petőfi út 18.
5.3. elnevezése, Ági Boltja
5.4. alapterülete (m2);
6. üzletek szerinti bontásban a forgalmazott
6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján,
1. Dohánytermék
6.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből,
1. Élelmiszer
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital.
1.5. Hús- hentesáru
1.7. Zöldség, gyümölcs
1.8. Kenyér és pékáru
1.9. Édességáru
1.10. Tej, tejtermék
1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin, zsír, só, cukor, stb)
24. Palackos gáz
6.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése;
7. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
7.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), igen
7.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont); nem
8. ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély
alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot
és a külön engedély számát, hatályát;
9. a kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja.
Tevékenység kezdete: 1999.11.22.

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás
B) Működési engedéllyel rendelkező üzlet esetében:
1. a nyilvántartásba vétel száma; 39/2000.10
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye; Szabó Tibor; 4496 Szabolcsveresmart, Petőfi út 50.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs
száma;
4. a kereskedő statisztikai száma; 51614869
5. az üzlet
5.1. a napi/heti nyitva tartási ideje, Hétfő-péntek: 600-2200; Szombat: 600-2400; Vasárnap: 000-2200
5.2. címe, helyrajzi száma, 4496 Szabolcsveresmart, Petőfi út 59.
5.3. elnevezése, Büfé
5.4. alapterülete (m2);
6. üzletek szerinti bontásban a forgalmazott
6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján,
1. Dohánytermék
6.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből,
1. Élelmiszer
1.1. Meleg- hideg étel
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital
6.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése;
7. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
7.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont),
amennyiben ilyen tevékenységet folytat, igen
7.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont); nem
8. ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély
alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot
és a külön engedély számát, hatályát;
9. a kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja.
Tevékenység kezdete: 2000.03.05.

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás
B) Működési engedéllyel rendelkező üzlet esetében:
1. a nyilvántartásba vétel száma; 48/2002;14
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye; Magyar Posta Rt. Debreceni Igazgatósága, 4046
Debrecen, Múzeum út 3.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs
száma;
4. a kereskedő statisztikai száma; 10901232-6411-114-01
5. az üzlet
5.1. a napi/heti nyitva tartási ideje, Hétfő-péntek: 800-1600;
5.2. címe, helyrajzi száma, 4496 Szabolcsveresmart, Petőfi út 9.
5.3. elnevezése, Postabolt
5.4. alapterülete (m2);
6. üzletek szerinti bontásban a forgalmazott
6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján,
6.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből,
16. Könyv
17. Újság, napilap, folyóirat
18. Papír- és írószer
43. Emlék- és ajándéktárgy
6.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése;
7. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
7.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), igen
7.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont); nem
8. ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély
alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot
és a külön engedély számát, hatályát;
9. a kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja.
Tevékenység kezdete: 2002.11.07.

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás
B) Működési engedéllyel rendelkező üzlet esetében:
1. a nyilvántartásba vétel száma; 58/2007, 20
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye; „Mérész és Társa” BT. 4496 Szabolcsveresmart,
Kossuth út 73.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs
száma; c.g: 1506089846
4. a kereskedő statisztikai száma; 21385113-5530-212-15
5. az üzlet
5.1. a napi/heti nyitva tartási ideje, Kedd-vasárnap: 1000-1900;
5.2. címe, helyrajzi száma, 4496 Szabolcsveresmart, Kossuth út 73., hr.szám: 64/1
5.3. elnevezése, Mérész Cukrászda
5.4. alapterülete (m2); 110
6. üzletek szerinti bontásban a forgalmazott
6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján,
6.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből,
1. Élelmiszer
1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék
6.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése;
7. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
7.1. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont),
amennyiben ilyen tevékenységet folytat, igen
7.2. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont); nem
8. ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély
alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot
és a külön engedély számát, hatályát;
9. a kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja.
Tevékenység kezdete: 2007.04.27.

