
A)  Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében:

1. a 

nyilvántartásba 

vétel száma;

2. a kereskedő neve, címe, 

illetve székhelye;

3. a kereskedő 

cégjegyzékszáma, 

vállalkozói nyilvántartási 

száma, illetve a kistermelő 

regisztrációs száma

5. a kereskedelmi 

tevékenység helye:

6. a kereskedelmi 

tevékenység helye 

szerinti bontásban a 

kereskedelmi 

tevékenység  formája a 

Kertv. 3.§. (4) 

bekezdése szerint

7. amennyben a 

kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik

8. az egyes kereskedelmi 

formák és helyek szerinti 

bontásban 

12. a kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének, 

módosításának 

megszűnésének időpontja 

232/2014. neve: Muzs-Ker Kft. Cg.: 13-09-094363 5.1 a kereskedelmi tevékenység 

címei: 2344. Dömsöd, Bajcsy 

Zs.u.22/12.  732/13 hrzs.

üzletben folytatott 

kereskedelmi 

tevékenység

megkezdése: 2014.11.24.

Iktatási szám:    

6054/2014.

címe: 2344. Dömsöd, Thököly u.4. 4. a kereskedő statisztikai száma: 

13020493

5.2 mozgóbolt esetén a működési 

terület és az útvonal jegyzéke

módosítása:

székhely címe: 2344. Dömsöd, 

Thököly u.4.

5.3 üzleten kívűli kereskedés és 

csomagküldőn kereskedelem 

esetében a működési terület

11. ha a kereskedő külön 

engedélyhez kötött 

kereskedelmi 

tevékenységet folytat, ..

megszűnése:

5.4 csomagküldő kereskedelem 

esetében a működési területével 

érintett települések

külön engedélyt kiállító 

hatóság:

7.2 az üzlet elnevezése: 

Fehérnemű, harisnya, zokni

9. kerskedelmiformák és helyek 

szerinti bontásban a kereskedelmi 

tevékenység jellege

10. annak ténye, hogy az 

üzletben folytatnak-e

külön engedélyv száma: 7.3 az üzlet alapterülete (m2): 40

9.1 kereskedelmi ügynöki 

tevékenység ( Kertv. 2.§. 10. pont ):

10.1 szeszes ital kimérést:nem 7.4 vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége:xx

9.2 Kiskereskedelem ( Kertv. 2.§. 

13. pont ) megjelölve a 

vendéglátást ( Kertv. 2.§. 30.pont ): 

xx

10.2  a 22.§. (1) bekezdésben 

meghatározott tevékenységet: 

nem

7.5 a 25.§. (4) bekezdés szerinti 

vásárlól könyve használatba 

vételének időpontja: 2014.11.24.

9.3 nagykereskedelem                  ( 

Kertv. 2.§. 18. pont ):

7.1 a napi/heti nyitva tartási idő: 

H-K: szünnap Sz-P.: 08,00-12,00 

13:00-17:00 Sz.: 08,00-12,00 

V.szünnap

8.1 a termékek megnevezése és 

sorszáma a 6. melléklet alapján, 

illetve ebből:3. Textil, 4. Ruházat, 

5. babatermék, 16. Könyv, 25. Óra-

és ékszer, 27. Játékáru, 43. Emlék- 

és ajándéktárgy

8.2 a Jöt. 3.§. (2) bekezdése 

szerinti termékek:  xxxx

forgalmazott termékek 

köre, megnevezése


