
BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG 

NYILVÁNTARTÁSA  

a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján 

1. a nyilvántartásba vétel száma: B/1/2014. 

 

2. a kereskedő neve: Soór László 

címe: 6784 Öttömös, Szabadság u. 18. 

székhelye: 6784 Öttömös, Szabadság u. 18. 

 

3. a kereskedő cégjegyzékszáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-502508 

kistermelő regisztrációs száma:  

 

4. a kereskedő statisztikai száma: 61847431-9511-231-06 

 

5. a kereskedelmi tevékenység helye: 

5.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 6784 Öttömös, 

Szabadság u. 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: 17:00 – 19:00 

 Szombat: 10:00 – 14:00 

7.2. az üzlet elnevezése: Irodagép, számítógép kereskedelem 

7.3. az üzlet alapterülete (m2): 30 m
2
 

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: 

7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 

 

8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 

8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből 

18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.); 

19. Számítógépes hardver- és szoftver termék; 

53. Irodagép, -berendezés, irodabútor; 

 

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: 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: 2000.03.24. 

módosításának: 2014. április 16. 

megszűnésének időpontja:  


