
a kereskedelmi 

tevékenység 

címe

mozgóbolt 

esetében a 

működési 

terület és az 

útvonal 

jegyzéke

üzleten kívüli kereskedés 

és csomagküldő 

kereskedelem esetében  a 

működési terület jegyzéke, 

érintett települések, vagy a 

megye, illetve az országos 

jelleg megjelölése

csomagküldő kereskedelem 

esetében a működési 

területével érintett 

települések, vagy - ha a 

tevékenység egy egész 

megyére vagy az ország 

egészére kiterjed - a megye, 

ill. az orságos jelleg 

megjelölése

termékek 

megnevezése 

és sorszáma a 

6. mell. alapján

ebből: a 

Jöt. 3. § (2) 

bek. 

szerinti 

termékek

Kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység 

(Kertv. 2.§ 

10.pont) 

kiskereskedelem, 

megjelölve a 

vendéglátást, 

amennyiben ilyen 

tevékenység folytat

nagy-

kereskedelem 

(Kertv. 2. § 18. 

pont) 

szeszesital-

kimérést 

a 22.§ (1) 

bekezdésben 

meghatározott 

tevékenységet

külön engedély 

alapján 

forgalmazott 

termékek köre, 

megnevezése 

külön 

engedélyt 

kiállító 

hatóság

külön 

engedély 

száma, 

hatálya

meg-

kezdésének 

időpontja

módosításának 

időpontja 

meg-

szűnésének 

időpontja

1. A/1/2011.

Stocker Antalné, 

7735 

Erdősmárok,     

Ady E. u. 76.

1002587655 -

7700 

Mohács, 

Temető u. 

1/B.

- - -
közvetlen 

értékesítés
- - - - 2011.04.18 1. 11 tojás - - kiskereskedelem - - - - - - 2011.04.26

2. A/2/2011.

Ivanics Mihály, 

7735 

Erdősmárok,     

Ady E. u. 47.

1263356 -

7735 

Erdősmárok,     

Ady E. u. 47.

- - -
közvetlen 

értékesítés
- - - -

1. 10 

tej,tejtermék
- - kiskereskedelem - - - - - - 2011.04.28

3. A/3/2014.

Szava Bt. 7700 

Mohács, Jókai 

Mór u. 14.

02-06-061272
20026226-1071-

212-02

Erdősmárok, 

Ady E. u. 1.
- - -

üzletben 

folytatott 

kereskedelmi 

tevékenység

Kedd, 

csütörtök: 

06-10-ig 

Szombat

onként 07-

11-ig.

Vegyes bolt 24 - 2014.04.16

1. Élelmiszer, 

1.2 Kávéital, 

alkoholmentes 

és szeszes ital, 

1.3 Csomagolt 

kávé, dobozos, 

ill. palackozott 

alkoholmentes- 

és szeszes ital, 

1.4 Cukrászati 

készítmény, 

alkoholter

mék, sör, 

bor, 

pezsgő, 

köztes 

alkoholter

mék, 

kiskereskedelem nem nem

Hűtést igénylő 

tejtermék, 

melyet az 

értékesítés 

helyén 

kezelnek, nyers 

tej

BAMKH 

Mohácsi 

Járási 

Hivatal 

Járási 

Állategészs

égügyi és 

Élelmiszer-

Ellenőrző 

Hivatala

231-02-

KüE-256
2014.04.16

Kereskedelmi tevékenység 
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi 

tevékenység folytatása esetén a

Az üzlet 

elnevezése

sor-

szám

Az üzlet  

alapterülete 

(m2) 

A kereskedő 

statisztikai 

száma

A kereskedelmi tevékenység helye A kereskedelmi 

tevékenység 

helye szerinti 

bontásban a 

kereskedelmi 

tevékenység 

formája a Kertv. 

3. § (4) 

bekezdése 

szerint

Az üzlet 

napi/heti 

nyitvatart

ási ideje

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről - Erdősmárok

Az egyes kereskedelmi 

formák és helyek szerinti 

bontásban 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a 

kereskedelmi tevékenység jellege 
Az üzletben folytatnak-e 

Vendéglátó 

üzlet esetén 

befogadó-

képessége

Vásárlók 

könyve 

használatba 

vételének 

időpontja

Nyilván-

tartásba 

vétel 

száma

A kereskedő neve, 

címe, illetve 

székhelye

A kereskedő 

cégjegyzékszáma, 

vállalkozói 

nyilvántartási 

száma, illetve a 

kistermelő 

regisztrációs száma


