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A nyilvántartás vezetése a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 

210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapján kötelező. 

A nyilvántartás vezetésére kötelezett: a Jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYILVÁNTARTÁS 

 

a működési engedéllyel rendelkező üzletekről 
 



A nyilvántartásba vétel száma: 8/2010. 

A kereskedő neve: Madarasi Csaba 

címe: 3922 Taktaharkány, 

Gyöngyvirág u. 39. 

székhelye: u. a. 

cégjegyzékszáma   

vállalkozói nyilvántartási száma: 2780793 

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma: 45010943-5630-231-05 

Az üzlet címe: 3922 Taktaharkány, Béke u. 15. 

elnevezése: ARIZÓNA BISZTRÓ 

alapterülete: 100 m2 

helyrajzi száma:   

  nyitvatartási ideje: Hétfő-Csütörtök, Szombat: 06.00-22.00; Péntek: 06.00-

01.00; Vasárnap: 06.00-12.00; 15.00-22.00 

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2008.06.18. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:       kiskereskedelem 

      nagykereskedelem 

Üzletköteles termékek 

sorszáma megnevezése 

1.1 Meleg-, hideg étel 

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 

    

    

    

Egyéb termékek 

sorszáma megnevezése 

    

    

Jövedéki termékek megnevezése 

  

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 

A külön engedély alapján 

forgalmazott termékek 

A külön engedély 

kiállító hatóság 

megnevezése 

A külön engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya köre megnevezése 

          

 



 

A nyilvántartásba vétel száma: 13/2010. 

A kereskedő neve: Gyöngyösi István 

címe: 3922 Taktaharkány, Kazinczy u. 

5. 

székhelye: u. a. 

cégjegyzékszáma   

vállalkozói nyilvántartási száma: 4178481 

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma: 45019760-4721-231-05 

Az üzlet címe: 3922 Taktaharkány, Kazinczy u. 

5. 

elnevezése: NYÍRFA SÖRÖZŐ 

alapterülete: 40 m2 

helyrajzi száma:   

  nyitvatartási ideje: Hétfő-Péntek: 06.00-18.00; Szombat: 06.00-14.00; 

Vasárnap: 08.00-14.00 

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2008.08.22. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:       kiskereskedelem 

      nagykereskedelem 

Üzletköteles termékek 

sorszáma megnevezése 

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital  

1.7 Zöldség- és gyümölcs 

    

    

    

Egyéb termékek 

sorszáma megnevezése 

    

    

Jövedéki termékek megnevezése 

  

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 

A külön engedély alapján 

forgalmazott termékek 

A külön engedély 

kiállító hatóság 

megnevezése 

A külön engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya köre megnevezése 

          

 



 

A nyilvántartásba vétel száma: 15/2010. 

A kereskedő neve: PÁNTOP Bt. 

címe: 3711 Szirmabesenyő, Mátyás 

király u. 36. 

székhelye: u. a. 

cégjegyzékszáma Cg.05-06-002664 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma: 21251263-4711-117-05 

Az üzlet címe: 3922 Taktaharkány, Béke u. 1. 

elnevezése: HÚSBOLT 

alapterülete: 50 m2 

helyrajzi száma:   

  nyitvatartási ideje: Kedd-Szombat: 06.00-12.00 

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2008.05.29. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:       kiskereskedelem 

      nagykereskedelem 

Üzletköteles termékek 

sorszáma megnevezése 

1 Élelmiszer 

  

    

    

    

Egyéb termékek 

sorszáma megnevezése 

    

    

Jövedéki termékek megnevezése 

  

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 

A külön engedély alapján 

forgalmazott termékek 

A külön engedély 

kiállító hatóság 

megnevezése 

A külön engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya köre megnevezése 

          

 



 

A nyilvántartásba vétel száma: 23/2010. 

A kereskedő neve: Magyar Posta Zrt. 

címe: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-

6. 

székhelye: u. a. 

cégjegyzékszáma Cg.01-10-042463 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma: 10901232-5310-114-01 

Az üzlet címe: 3922 Taktaharkány, Deák u. 1. 

elnevezése: POSTABOLT 

alapterülete: 9 m2 

helyrajzi száma:   

  nyitvatartási ideje: Hétfő-Péntek: 08.00-12.00, 12.30-15.30 

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2004.12.31. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:       kiskereskedelem 

      nagykereskedelem 

Üzletköteles termékek 

sorszáma megnevezése 

16 Könyv 

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 

43 Emlék- és ajándéktárgy 

    

    

Egyéb termékek 

sorszáma megnevezése 

    

    

Jövedéki termékek megnevezése 

  

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 

A külön engedély alapján 

forgalmazott termékek 

A külön engedély 

kiállító hatóság 

megnevezése 

A külön engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya köre megnevezése 

          

 



 

A nyilvántartásba vétel száma: 24/2010. 

A kereskedő neve: SZÁSZ Kft. 

címe: 3922 Taktaharkány, Rákóczi u. 

2. 

székhelye: u. a. 

cégjegyzékszáma Cg.05-09-007536 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma: 11812094-4690-113-05 

Az üzlet címe: 3922 Taktaharkány, Rákóczi u. 

2. 

elnevezése: SZÁSZ Fogyasztási Cikkek 

Nagykereskedelmi Raktára 

alapterülete: 100 m2 

helyrajzi száma:   

  nyitvatartási ideje:  

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2005.08.09. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:       kiskereskedelem 

      nagykereskedelem 

Üzletköteles termékek 

sorszáma megnevezése 

9 Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 

  

    

    

    

Egyéb termékek 

sorszáma megnevezése 

    

    

Jövedéki termékek megnevezése 

  

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 

A külön engedély alapján 

forgalmazott termékek 

A külön engedély 

kiállító hatóság 

megnevezése 

A külön engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya köre megnevezése 

          

 



 

A nyilvántartásba vétel száma: 25/2010. 

A kereskedő neve: Kovács Zsolt 

címe: 3922 Taktaharkány, Arany J. u.  

26. 

székhelye: 3922 Taktaharkány, Rákóczi u. 

1. 

cégjegyzékszáma   

vállalkozói nyilvántartási száma: 3812562 

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma: 44864457-4722-231-05 

Az üzlet címe: 3922 Taktaharkány, Rákóczi u. 

1. 

elnevezése: ZÖLD ABC 

alapterülete: 120 m2 

helyrajzi száma:   

  nyitvatartási ideje: Hétfő-Péntek: 6.00-18.00; Szombat: 06.00-14.00; 

Vasárnap: 07.00-11.00  

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2002.10.02. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:       kiskereskedelem 

      nagykereskedelem 

Üzletköteles termékek 

sorszáma megnevezése 

1 Élelmiszer 

  

    

    

    

Egyéb termékek 

sorszáma megnevezése 

    

    

Jövedéki termékek megnevezése 

  

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 

A külön engedély alapján 

forgalmazott termékek 

A külön engedély 

kiállító hatóság 

megnevezése 

A külön engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya köre megnevezése 

          

 



 

A nyilvántartásba vétel száma: 27/2010. 

A kereskedő neve: Dékány Istvánné 

címe: 3922 Taktaharkány, Hunyadi u. 

33. 

székhelye: u. a. 

cégjegyzékszáma   

vállalkozói nyilvántartási száma: 4763435 

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma: 45331352-4778-231-05 

Az üzlet címe: 3922 Taktaharkány, Hunyadi u. 

33. 

elnevezése: Termény- és Takarmánybolt 

alapterülete: 20 m2 

helyrajzi száma:   

  nyitvatartási ideje: Hétfő-Péntek: 08.00-16.00 

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 1999.10.28. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:  2016.08.16. 

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:       kiskereskedelem 

      nagykereskedelem 

Üzletköteles termékek 

sorszáma megnevezése 

32 Állateledel, takarmány 

  

    

    

    

Egyéb termékek 

sorszáma megnevezése 

    

    

Jövedéki termékek megnevezése 

  

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 

A külön engedély alapján 

forgalmazott termékek 

A külön engedély 

kiállító hatóság 

megnevezése 

A külön engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya köre megnevezése 

          

 



 

A nyilvántartásba vétel száma: 33/2010. 

A kereskedő neve: DROZSNYIK és DROZSNYIK 

Bt. 

címe: 3922 Taktaharkány, 

Gyöngyvirág u. 9. 

székhelye: u. a. 

cégjegyzékszáma Cg.05-06-011071 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma: 20745679-4729-117-05 

Az üzlet címe: 3922 Taktaharkány, 

Gyöngyvirág u. 9. 

elnevezése: Vegyes Élelmiszerüzlet 

alapterülete: 40 m2 

helyrajzi száma:   

  nyitvatartási ideje: Hétfő-Szombat: 05.30-18.00; Szombat: 06.00-14.00; 

Vasárnap: 06.00-11.00 

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2000.08.28. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:       kiskereskedelem 

      nagykereskedelem 

Üzletköteles termékek 

sorszáma megnevezése 

1 Élelmiszer 

  

    

    

    

Egyéb termékek 

sorszáma megnevezése 

    

    

Jövedéki termékek megnevezése 

  

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 

A külön engedély alapján 

forgalmazott termékek 

A külön engedély 

kiállító hatóság 

megnevezése 

A külön engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya köre megnevezése 

          

 



 

A nyilvántartásba vétel száma: 34/2010. 

A kereskedő neve: SZÁSZ Kft. 

címe: 3922 Taktaharkány, Rákóczi u. 

2. 

székhelye: u. a. 

cégjegyzékszáma Cg.05-09-007536 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma: 11812094-4690-113-05 

Az üzlet címe: 3922 Taktaharkány, Dózsa Gy. 

u. 3. 

elnevezése: KISVADÁSZ Büfé 

alapterülete: 50 m2 

helyrajzi száma:   

  nyitvatartási ideje: Hétfő-Vasárnap : 05.00-20.00 

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 1999.05.12. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:       kiskereskedelem 

      nagykereskedelem 

Üzletköteles termékek 

sorszáma megnevezése 

1.1 Meleg-, hideg étel 

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes  

    

    

    

Egyéb termékek 

sorszáma megnevezése 

    

    

Jövedéki termékek megnevezése 

  

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 

A külön engedély alapján 

forgalmazott termékek 

A külön engedély 

kiállító hatóság 

megnevezése 

A külön engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya köre megnevezése 

          

 



 

A nyilvántartásba vétel száma: 9/2010. 

A kereskedő neve: Kovács Dezső 

címe: 3922 Taktaharkány, Attila u. 9/a. 

székhelye: u. a. 

cégjegyzékszáma   

vállalkozói nyilvántartási száma: 4271649 

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma: 45012378-4711-231-05 

Az üzlet címe: 3922 Taktaharkány, Attila u. 9/a. 

elnevezése: ÉLELMISZER-VEGYES 

ÜZLET 

alapterülete: 48 m2 

helyrajzi száma:   

  nyitvatartási ideje: Hétfő-Péntek: 06.00-18.00; Szombat: 06.00-12.00 

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2008.06.12. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:       kiskereskedelem 

      nagykereskedelem 

Üzletköteles termékek 

sorszáma megnevezése 

1 Élelmiszer 

  

    

    

    

Egyéb termékek 

sorszáma megnevezése 

    

    

Jövedéki termékek megnevezése 

  

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 

A külön engedély alapján 

forgalmazott termékek 

A külön engedély 

kiállító hatóság 

megnevezése 

A külön engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya köre megnevezése 

          

 



 

A nyilvántartásba vétel száma: 10/2010. 

A kereskedő neve: CAJEPUT Bt. 

címe: 3922 Taktaharkány, Béke u. 15. 

székhelye: u. a. 

cégjegyzékszáma Cg.05-06-009407  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma: 20226316-4778-117-05 

Az üzlet címe: 3922 Taktaharkány, Béke tér 1. 

elnevezése: ZÖLDSÉG- és  GYÜMÖLCS, 

VIRÁG, AJÁNDÉK, 

KEGYTÁRGY Kereskedés 

alapterülete: 25 m2 

helyrajzi száma:   

  nyitvatartási ideje: Hétfő-Péntek: 07.00-17.00; Szombat: 07-12.00; 

Vasárnap: 07.00-11.00 

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2008.06.20. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:       kiskereskedelem 

      nagykereskedelem 

Üzletköteles termékek 

sorszáma megnevezése 

1.7 Zöldség- és gyümölcs 

30 Virág és kertészeti cikk 

40  Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk 

43  Emlék- és ajándéktárgy 

    

Egyéb termékek 

sorszáma megnevezése 

    

    

Jövedéki termékek megnevezése 

  

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 

A külön engedély alapján 

forgalmazott termékek 

A külön engedély 

kiállító hatóság 

megnevezése 

A külön engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya köre megnevezése 

          

 



 

A nyilvántartásba vétel száma: 11/2010. 

A kereskedő neve: CAJEPUT Bt. 

címe: 3922 Taktaharkány, Béke u. 15. 

székhelye: u. a. 

cégjegyzékszáma Cg.05-06-009407 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma: 20226316-4778-117-05 

Az üzlet címe: 3922 Taktaharkány, Iskola u. 1. 

elnevezése: Temetkezési Kellékek Lerakata 

alapterülete: 25 m2 

helyrajzi száma:   

  nyitvatartási ideje:  

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2008.06.20. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:       kiskereskedelem 

      nagykereskedelem 

Üzletköteles termékek 

sorszáma megnevezése 

41 Temetkezési kellék 

  

    

    

    

Egyéb termékek 

sorszáma megnevezése 

    

    

Jövedéki termékek megnevezése 

  

  

Ha a kereskedő külön engedélyhez között kereskedelmi tevékenységet folytat: 

A külön engedély alapján 

forgalmazott termékek 

A külön engedély 

kiállító hatóság 

megnevezése 

A külön engedély 

száma 

A külön 

engedély 

hatálya köre megnevezése 

          

 

 

 


