
Kereskedelmi tevékenység formája

Neve Címe Székhelye Cégjegyzékszáma
Nyilvántartási száma

 (egyéni vállalkozó esetén)
Regisztrációs száma
 (kistermelő esetén)

Statisztikai száma Címe
Működési terület és útvonal

(mozgóbolt esetén)

működési terület jegyzéke
a működési területével érintett 

települések, 
vagy a megye, illetve az országos jelleg 

megjelölése
(üzleten kívüli kereskedés és 

csomagküldő kereskedelem esetében) 

közlekedési eszköznek 
a megjelölése

(közlekedési eszközön 
folytatott értékesítés 

esetén) 

Termék forgalmazása céljából szervezett 
utazás

 vagy tartott rendezvény helye és időpontja,
 illetve a szervezett utazás

 keretében tartott rendezvény esetén
 az utazás indulási és célhelye, valamint az 

utazás időpontja
 (üzleten kívüli kereskedelem esetén)

Tevékenység helye szerinti bontásban 
 (a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint)

Nyitvatartása
(napi/heti)

Címe Helyrajzi száma Elnevezése
Alapterülete 

(m2)

Befogadóképessége
 (vendéglátó üzlet 

esetén) 

Vásárlók könyve  használatba 
vételének időpontja

(209/2010. (IX. 29.) Korm. rendelet 
25. § (4) bekezdése szerinti 

esetben)

Árusítótér nettó 
alapterülete

(napi fogyasztási 
cikket értékesítő üzlet 

esetén)

Üzlethez létesített 
gépjármű-

várakozóhelyek 
száma

(napi fogyasztási 
cikket értékesítő 

üzlet esetén)

Üzlethez létesített gépjármű-
várakozóhelyek 

(telekhatártól mért távolsága 
és elhelyezése)

(napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén)

Megnevezés és sorszám
 a 3. melléklet alapján
(üzletköteles termék 

esetén)

 Megnevezés és sorszám a 6. melléklet alapján
A Jöt. 3. § (2) bekezdése 
szerintiek megnevezése

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem
 (megjelölve a 

vendéglátást, amennyiben 
ilyen tevékenységet 

folytat)

Nagykereskedelem Szeszesital-kimérést

A 209/2010. (IX. 29.) 
Korm. rendelet 22. § 

(1) bekezdésben 
meghatározott
 tevékenységet

Termékek köreTermékek megnevezése
Engedélyt kiállító

 hatóság
Engedélyszám Engedély hatálya Megkezdése Módosítása Megszűnése

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője www.sasd.hu/hivatali-ugymenetek 10/A/2012. Levendula Alkotóház és Apartman Kft 7370 Palé, Árpád utca 19. 7370 Palé, Árpád utca 19. 02-09-079455 24138037-5520-113-02 Palé, Árpád utca 19. üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység, piacon, vásáron folytatott kereskedelmi tevékenységhétfő-vasárnap 8-20Palé, Árpád utca 19.26. Levendula alkotóház és apartman 60 2012.10.11 30, 42, 43, 45 kiskereskedelem nem nem 2012.10.11 2017.01.13
Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője www.sasd.hu/hivatali-ugymenetek 1/2020/B. Meals in Motion Kft. 7370 Palé, Árpád utca 21. 7370 Palé, Árpád utca 21. 02-09-084843 27300884-5610-113-02 Palé, Sásd, Oroszló, Magyarszék, Pécs, Orfű mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 1.8. Kenyér- és pékáru, süt2. sör kiskereskedelem, ezen belül vendéglátás nem nem 2020.04.01

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység folytatása esetén

Adatszolgáltatás alapadatbázis felállításához
bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről és üzlet működési engedélyről

Kereskedelmi tevékenységTevékenység jellegeÜzlet Termékek (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban) Az üzletben folytat-e 
Megye: Baranya

Kereskedelmi hatóság

Kereskedő Kereskedelmi tevékenység helye

Nyilvántartásba vétel
 száma

A közhiteles nyilvántartás
elérhetősége
(honlap link)


