
Kereskedelmi 

tevékenység formája

Neve Címe Székhelye Cégjegyzék-

száma

Nyilvántartási 

száma

 (egyéni vállalkozó 

esetén)

Regisztrációs 

száma

 (kistermelő 

esetén)

Statisztikai száma Címe Működési 

terület és 

útvonal

(mozgóbol

t esetén)

Működési terület 

jegyzéke

a működési 

területével érintett 

települések, 

vagy a megye, illetve 

az országos jelleg 

megjelölése

(üzleten kívüli 

kereskedés és 

csomagküldő 

kereskedelem 

esetében) 

Közlekedés

i eszköznek 

a 

megjelölése

(közlekedés

i 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 

(m
2
)

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-

várakozóhel

yek 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)

Nagykereskedele

m

Szeszesital-

kimérést

A 210/2009. 

(IX. 29.) 

Korm. 

rendelet 22. 

§ (1) 

bekezdésben 

meghatározo

tt

 

tevékenység

et

Termékek 

köre

Termékek 

megnevezés

e

Engedélyt 

kiállító

 hatóság

Engedélyszám Engedély 

hatálya

Megkezdése Módosítása Megszűnése

Szúcs Községi 

Önkormányzat

http://www.szucs.h

u

3/2010 Szabó Gábor 3344 Mikófalva, 

II. Rákóczi F. út 

36.

3344 Mikófalva, 

II. Rákóczi F. út 

36.

20997994 72781926-4711-231-

00

3341 Szúcs, 

Kossuth L. 

út 31.

üzletben folytatott 

kereskedelmi tevékenység

hétfőtől péntekig 

7,00-12,00 és 14,00-

17,30; szombat 7,00-

12,00; vasárnap 8,00-

10,00

3341 Szúcs, 

Kossuth L. út 

31.

202/2 Szúcsi Csemeg 48 2010.06.22 1. Élelmiszer 1.3. Csomagolt kávé, 

dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes és szeszes ital 1.4. 

Cukrászati készítmények, édesipari 

termék 1.-5. hús és hentesáru 1.7. Zöldség 

és gyümölcs 1.8. Kenyér, pékáru, 

sütőipari termékek 1.9. Édességáru 1.10. 

Tej, tejtermékek 1.11. Egyéb éelmiszer 

21. Háztartási tiszítószer, vegyi áru 

Dobozos és 

palackozott szezses 

italok

Kiskereskedelem nem nem 2010.06.22 2020.02.16

Szúcs Községi 

Önkormányzat

http://www.szucs.h

u

4/2020/B Szabó Edina Ágnes 3344 Mikófalva, II. 

Rákóczi F. út 36.

3344 Mikófalva, II. 

Rákóczi F. út 36.

33989149 66332035-4711-231-10 3341 Szúcs, 

Kossuth L. 

út 31.

üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység

H-p 07:00-17:00, Szombat 

07:00-12:00, Vasárnap 

08:00-10:00

3341 Szúcs, 

Kossuth L. út 31.

202/2 Spórol-6 ABC 80 2020.05.12 1.1. meleg-, hideh étel 1.2. Kávéital, 

alkoholmentes- és szeszes ital 1.3. Csomagolt 

kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- 

és szeszes ital 1.4. Cukrászati készítmény, 

édesipri termék 1.5. Hús- és hentesáru 1.6. hal 

1.7. Zöldség- és gyümölcs 1.8. Kenyér- és 

pékáru, sütőipari termék 1.9. Édességáru 1.10. 

tej, tejtermék 1.11. egyéb élelmiszer 3. textil 7. 

bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, 

világosítástechnikai cikk 20. Illatszer 21. 

Háztratási tisztítószer, vegyi áru 27. Játékáru 32. 

állateledel, takarmány 43. emlék és ajándéktárgy

Kiskereskedelem nem nem Élelmiszer Hűtést igénylő 

tej és 

tejtermékek, 

friss hús, friss 

halászati 

termék

Heves Megyei 

Kormányhivatal 

Egri Járási Hivatal 

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állategészségügyi 

Osztály

HE-

02/EBA/00368-

3/2020

2020.03.18 2020.05.12

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység folytatása esetén

210/2009.(IX.29.) Korm. Rendelet alapján vezetett nyilvántartás

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

Megye: Heves

Kereskedelmi 

hatóság

Kereskedő Kereskedelmi tevékenység helye

Nyilvántartásba 

vétel

 száma

A közhiteles 

nyilvántartás

elérhetősége

(honlap link)

http://www.szucs.hu/
http://www.szucs.hu/
http://www.szucs.hu/
http://www.szucs.hu/

