
1. 2. 3. 4. 6. 11. 12.

5.1. a kereskedelmi 
tevékenység címe

5.2. mozgóbolt 
esetében a 
mőködési 

terület és az 
útvonal

5.3. üzleten 
kívüli 

kereskedés és 
csomagküld ı 
kereskedelem 

esetében a 
mőködési 

5.4. csomagküld ı 
kereskedelem 
esetében a 
mőködési terület

7.1. napi/heti nyitva 
tartási id ı

7.2. Az üzlet 
elnevezése

7.3. az üzlet 
alapterülete 

(m2)

7.4. vendéglátó 
üzlet esetében 
befogadóképes

sége

7.5. A vásárlók 
könyve 

használatba 
vételének 
idıpontja

8.1. termékek megnevezése és 
sorszáma a 6. melléklet alapján

8.2. A  8.1-bıl a Jöt. 3. § (2) 
bekezdése szerinti termékek

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)

10.1. szeszesital-
kimérést

10.2. a 22. § (1) 
bekezdésben 

meghatározott 
tevékenységet

1. 21/2004.

Roncsné Horváth Judit 
9345 Páli, Kossuth u.117.

8326117 63993796 9345 Páli, Kossuth u. 117.
üzletben folytatott 
kereskedelmi tevékenység

Hétfı-Péntek: 13,oo-
17,oo, Szombat: 8,oo-
12,oo Virágbolt 6

30. virág és kertészeti cikk
   X nem nem 2004. szeptember 2.

2. 23/2006.

Dudásné Horváth Katalin 
9345 Páli, Petıfi u. 4.

12128132 64881629 9345 Páli, Petıfi u. 4.          
üzletben folytatott 
kereskedelmi tevékenység

Hétfı-Vasárnap: 10,oo-
19,oo Használt cikkek boltja 50       

46. Használtcikk

   X    nem nem 2006. november 29.

a kereskedelmi tevékenység jellege ha a keresked ı külön engedélyhez 
kötött kereskedelmi tevékenységet 
folytat, a külön engedély alapján 

forgalmazott termékek köre, 
megnevezése, a külön engedélyt 

kiállító hatóság és a külön engedély 
száma, hatálya (egyes kereskedelmi 
formák és helyek szerinti bontásban)

A kereskedelmi 
tevékenység 

megkezdésének, 
módosításának és 
megszőnésének 

idıpontja.

sorszám Kereskedelmi tevékenység 
helye szerinti bontásban a 
kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) 
bekezdése szerint;

A keresked ı 
statisztikai száma

Nyilvántartásba 
vétel száma

Keresked ı 
cégjegyzékszáma, 

vállalkozói 
nyilvántartási száma, 
illetve a kistermel ı 
regisztrációs száma

Keresked ı neve, címe, 
székhelye

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi te vékenységekr ıl
5.

A kereskedelmi tevékenység helye
10.

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
7.

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben törté nik
8.

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontá sban
9. Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban


