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A nyilvántartás vezetése a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 

210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján kötelező. 

A nyilvántartás vezetésére kötelezett: a Jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYILVÁNTARTÁS 

 

a bejelentéshez kötött kereskedelmi 

tevékenységről 
 



A nyilvántartásba vétel száma: 4/2010. 

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: VIRÁG-JÁTÉK-AJÁNDÉK-

BIZSU 

alapterülete: 10 m2 

vendéglátó üzlet esetében a 

befogadóképessége: 

  

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

Vasárnap: 06.00-11.00 

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2010.03.05. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A kereskedelmi tevékenység formája: 

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 

 

 

Vendéglátó üzlet esetében szeszesital kimérést folyik-e: 

üzletben folytatott 

kereskedelmi tevékenység 

 

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység, 

kiskereskedelem, 

vendéglátás, 

nagykereskedelem, 

igen                    nem 

Termékkörök: 

sorszáma megnevezése 

3 Textil 

4 Ruházat 

5 Babatermék 

20 Illatszer, drogéria  

27 Játékáru  

30 Virág  és  kertészeti cikk 

43 Emlék- és ajándéktárgy 

46 Használtcikk 

  

  

  

  

   

  



A nyilvántartásba vétel száma: 40/2011. 

A kereskedő neve: TAKTA-KÚT Kft. 

címe: 3922 Taktaharkány, Deák u. 35. 

székhelye: u. a. 

cégjegyzékszáma: Cg.05-09-020913 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma: 23075669-4730-113-05 

Az üzlet címe: 3922 Taktaharkány, Vörösmarty 

u. 10. 

elnevezése: TAKTA-KÚT Kft. 

alapterülete: 32 m2 

vendéglátó üzlet esetében a 

befogadóképessége: 

  

  nyitvatartási ideje: Hétfő-Péntek: téli: 07.00-18.00; nyári: 06.00-19.00 

Szombat: téli: 06.00-19.00; nyári: 08.00-15.00 

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2011.04.21. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A kereskedelmi tevékenység formája: 

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 

 

 

Vendéglátó üzlet esetében szeszesital kimérést folyik-e: 

üzletben folytatott 

kereskedelmi tevékenység 

 

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység, 

kiskereskedelem, 

vendéglátás, 

nagykereskedelem, 

igen                    nem 

Termékkörök: 

sorszáma megnevezése 

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital (ebből kávéital automatából) 

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 

1.9 Édességáru 

1.11  Egyéb élelmiszer  

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány  

22 Gépjármű- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, 

gépjármű-kenőanyag, - hűtőanyag és adalékanyag 

24 Palackos gáz 

50 Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és - tartozék 

  

  

  

  

   

   

  



A nyilvántartásba vétel száma: 45/2011. 

A kereskedő neve: FLAGA-GÁZ Kft. 

címe: 8000 Székesfehérvár, Loranger 

Ipari Telep, Sóstói u. 17-19. 

székhelye: u. a. 

cégjegyzékszáma: Cg.07-09-020400  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma: 10502400-4799-113-07 

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

elnevezése: FLAGA 

alapterülete: 4 m2 

vendéglátó üzlet esetében a 

befogadóképessége: 

  

  nyitvatartási ideje: Hétfő-Péntek: 06.00-17.00; Szombat: 06.00-14.00;  

 

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2011.11.25. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A kereskedelmi tevékenység formája: 

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 

 

 

Vendéglátó üzlet esetében szeszesital kimérést folyik-e: 

üzletben folytatott 

kereskedelmi tevékenység 

 

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység, 

kiskereskedelem, 

vendéglátás, 

nagykereskedelem, 

igen                    nem 

Termékkörök: 

sorszáma megnevezése 

24 Palackos gáz 

  

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  



A nyilvántartásba vétel száma: 43/2011. 

A kereskedő neve: MK ONLINE Kft. 

címe: 3922 Taktaharkány, Deák u. 5. 

székhelye: u. a. 

cégjegyzékszáma: Cg.05-09-013618 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma: 13848914-4711-113-05 

Az üzlet címe: 3922 Taktaharkány, Deák u. 5. 

elnevezése: FORR-M-ÁS CSEMEGE 

alapterülete: 200 m2 

vendéglátó üzlet esetében a 

befogadóképessége: 

  

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

Vasárnap: 07.00-11.00  

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2011.10.20. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A kereskedelmi tevékenység formája: 

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 

 

 

Vendéglátó üzlet esetében szeszesital kimérést folyik-e: 

üzletben folytatott 

kereskedelmi tevékenység 

 

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység, 

kiskereskedelem, 

vendéglátás, 

nagykereskedelem, 

igen                    nem 

Termékkörök: 

sorszáma megnevezése 

1 Élelmiszer 

  

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

   

  



A nyilvántartásba vétel száma: 47/2011. 

A kereskedő neve: COMING DAY Kft. 

címe: 1108 Budapest, Lenfonó u. 4. 

4/19. 

székhelye: u. a. 

cégjegyzékszáma: Cg.01-09-983915  

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma: 23914083-4782-113-01 

Az üzlet címe: 3922 Taktaharkány, Béke u. 21. 

elnevezése: Ruházat – Játék és Ajándék 

alapterülete: 73 m2 

vendéglátó üzlet esetében a 

befogadóképessége: 

  

  nyitvatartási ideje: Hétfő-Péntek: 08.00-12.00, 13.00-17.00; Szombat: 

08.00-12.00 

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2012.03.27. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A kereskedelmi tevékenység formája: 

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 

 

 

Vendéglátó üzlet esetében szeszesital kimérést folyik-e: 

üzletben folytatott 

kereskedelmi tevékenység 

 

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység, 

kiskereskedelem, 

vendéglátás, 

nagykereskedelem, 

igen                    nem 

Termékkörök: 

sorszáma megnevezése 

3 Textil 

4 Ruházat 

5 Babatermék 

6 Lábbeli- és bőráru  

20 Illatszer, drogéria  

25 Óra- és ékszer 

27 Játékáru 

59 Egyéb: háztartási műanyagáru 

  

  

  

  

  

   

   

   

  



A nyilvántartásba vétel száma: 74/2017. 

A kereskedő neve: Sándor Brigitta 

címe: 3922 Taktaharkány, Magtár u. 

1/b. 

székhelye: u. a. 

cégjegyzékszáma:   

vállalkozói nyilvántartási száma: 51874812 

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma: 68528180-4779-231-05 

Az üzlet címe: 3922 Taktaharkány, Deák u. 25. 

elnevezése: BRIGITTA  HASZNÁLT ÉS ÚJ 

RUHÁZAT 

alapterülete: 30 m2 

vendéglátó üzlet esetében a 

befogadóképessége: 

  

  nyitvatartási ideje: Hétfő,Kedd,Csütörtök,Péntek: 14.00-17.00; 

Szerda,Szombat: 09.00-16.00;  

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2017.10.05. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A kereskedelmi tevékenység formája: 

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 

 

 

Vendéglátó üzlet esetében szeszesital kimérést folyik-e: 

üzletben folytatott 

kereskedelmi tevékenység 

 

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység, 

kiskereskedelem, 

vendéglátás, 

nagykereskedelem, 

igen                    nem 

Termékkörök: 

sorszáma megnevezése 

3 Textil 

4 Ruházat 

5 Babatermék 

6 Lábbeli- és bőráru 

20 Illatszer, drogéria 

25 Óra- és ékszer 

27 Játékáru 

46   Használtcikk 

  

  

  

  

    

  

  

  



A nyilvántartásba vétel száma: 65/2015. 

A kereskedő neve: CSEHNÉ KISS ÉVA 

címe: 3922 Taktaharkány, Kossuth u. 

42. 

székhelye: u. a. 

cégjegyzékszáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 50079595 

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma: 67335172-4771-231-05 

Az üzlet címe: 3922 Taktaharkány, Kossuth u. 

13. 

elnevezése: ÉVA BOLTJA 

alapterülete: 30 m2 

vendéglátó üzlet esetében a 

befogadóképessége: 

  

  nyitvatartási ideje: Hétfő-Péntek: 08.30-16.00; Szombat: 09.00-12.00 

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2015.10.27. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A kereskedelmi tevékenység formája: 

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 

 

 

Vendéglátó üzlet esetében szeszesital kimérést folyik-e: 

üzletben folytatott 

 

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység, 

kiskereskedelem, 

vendéglátás, 

nagykereskedelem, 

igen                    nem 

Termékkörök: 

sorszáma megnevezése 

4 Ruházat 

5 Babatermék 

6 Lábbeli- és bőráru 

46 Használtcikk (ebből kizárólag ruházati cikk, lábbeli) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



A nyilvántartásba vétel száma: 56/2013. 

A kereskedő neve: Borbély Istvánné 

címe: 3922 Taktaharkány, Honvéd  u.  

16. 

székhelye: 3922 Taktaharkány, Vörösmarty 

u. 8. 

cégjegyzékszáma:   

vállalkozói nyilvántartási száma: 33888880 

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma: 76613281-5630-231-05 

Az üzlet címe: 3922 Taktaharkány, Vörösmarty 

u. 8. 

elnevezése: SÖRKERT-ITALBOLT 

alapterülete: 60 m2 

vendéglátó üzlet esetében a 

befogadóképessége: 

40 fő    

  nyitvatartási ideje: Hétfő-Szombat: 06.00-20.00; Vasárnap: 06.00-12.00, 

13.00-20.00 

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2013.08.13. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A kereskedelmi tevékenység formája: 

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 

 

 

Vendéglátó üzlet esetében szeszesital kimérést folyik-e: 

üzletben folytatott 

kereskedelmi tevékenység 

 

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység, 

kiskereskedelem, 

vendéglátás, 

nagykereskedelem, 

igen                    nem 

Termékkörök: 

sorszáma megnevezése 

1 Élelmiszer 

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 

1.8 Kenyér- és pékáru, sütőipari termék 

1.9  Édességáru  

1.11 Egyéb élelmiszer 

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 

23 Háztartási tüzelőanyag 

26   Sportszer, sporteszköz 

  

   

   

   

  

  



A nyilvántartásba vétel száma: 72/2017. 

A kereskedő neve: ZEMPLÉN-MAG Kft. 

címe: 3900 Szerencs, Kisvásártér u. 1. 

székhelye: u. a. 

cégjegyzékszáma:  Cg.05-09-007263 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma: 11589354-4776-113-05 

Az üzlet címe: 3922 Taktaharkány, Kazinczy u. 

21. 

elnevezése: VAS-MŰSZAKI EZER APRÓ 

CIKK 

alapterülete: 100 m2 

vendéglátó üzlet esetében a 

befogadóképessége: 

  

  nyitvatartási ideje: Hétfő-Péntek: 07.00-16.00;  Szombat: 07.00-12.00 

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2017.05.25. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A kereskedelmi tevékenység formája: 

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 

 

 

 

Vendéglátó üzlet esetében szeszesital kimérést folyik-e: 

üzletben folytatott 

kereskedelmi tevékenység 

 

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység, 

kiskereskedelem, 

vendéglátás, 

nagykereskedelem, 

igen                    nem 

Termékkörök: 

sorszáma megnevezése 

3 Textil 

7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk  

9 Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 

16 Könyv 

20 Illatszer, drogéria 

21 Háztartási tisztítószer 

22 Gépjármű- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz,           

gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag és adalékanyag 

26  Sportszer, sporteszköz 

27   Játékáru 

29   Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny 

32   Állateledel, takarmány 

37   Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő     

anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép 

 42   Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru 

43  Emlék- és ajándéktárgy 

46  Használtcikk 

55  Ipari vegyi áru 



 

A nyilvántartásba vétel száma: 59/2013. 

A kereskedő neve: Takács Zoltán 

címe: 3922 Taktaharkány, Szövetkezet 

u. 4. 

székhelye: u. a. 

cégjegyzékszáma:   

vállalkozói nyilvántartási száma: 15140115 

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma: 65342299-6622-231-05 

Az üzlet címe: 3922 Taktaharkány, MÁV 

Állomás 

elnevezése: VEGYES ÉLELMISZERBOLT 

alapterülete: 34 m2 

vendéglátó üzlet esetében a 

befogadóképessége: 

  

  nyitvatartási ideje: Hétfő-Vasárnap: 6.00-20.00 

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2013.11.15. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A kereskedelmi tevékenység formája: 

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 

 

 

Vendéglátó üzlet esetében szeszesital kimérést folyik-e: 

üzletben folytatott 

kereskedelmi tevékenység 

 

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység, 

kiskereskedelem, 

vendéglátás, 

nagykereskedelem, 

igen                    nem 

Termékkörök: 

sorszáma megnevezése 

1. Élelmiszer 

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital  

1.8 Kenyér- és  pékáru, sütőipari termék 

1.9  Édességáru 

1.10 Tej, tejtermék 

1.11 Egyéb élelmiszer 

18 Papír- és írószer, művészellátó cikk 

20   Illatszer, drogéria 

21   Háztartási tisztítószer, vegyi áru 

  

  

   

   

  

  

  

  

  

  



A nyilvántartásba vétel száma: 60/2013. 

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: 20226316-4778-212-05 

Az üzlet címe: 3922 Taktaharkány, Béke tér 1. 

elnevezése: PAPÍR-ÍRÓSZER-AJÁNDÉK 

alapterülete: 6 m2 

vendéglátó üzlet esetében a 

befogadóképessége: 

  

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

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2013.12.31. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A kereskedelmi tevékenység formája: 

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 

 

 

Vendéglátó üzlet esetében szeszesital kimérést folyik-e: 

üzletben folytatott 

 

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység, 

kiskereskedelem, 

vendéglátás, 

nagykereskedelem, 

igen                    nem 

Termékkörök: 

sorszáma megnevezése 

4 Ruházat 

5 Babatermék 

11 Audiovizuális termék 

16 Könyv  

18 Papír- és írószer, művészellátó cikk  

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru 

27 Játékáru 

43 Emlék- és ajándéktárgy 

59  Egyéb: nyomtatvány 

  

  

  

  

   

   

   

   

  

  



A nyilvántartásba vétel száma: 62/2014. 

A kereskedő neve: UNIÓ COOP Zrt. 

címe: 3525 Miskolc, Kossuth u. 1. 

székhelye: u. a. 

cégjegyzékszáma: Cg.05-10-000332 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma: 11868992-4711-114-05 

Az üzlet címe: 3922 Taktaharkány, Megyaszói 

u. 1/c. 

elnevezése: 821. sz. COOP ABC 

alapterülete: 312 m2 

vendéglátó üzlet esetében a 

befogadóképessége: 

  

  nyitvatartási ideje: Hétfő-Péntek: 06.00-18.00; Szombat: 06.00-15.00;  

 

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2014.06.23. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A kereskedelmi tevékenység formája: 

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 

 

 

Vendéglátó üzlet esetében szeszesital kimérést folyik-e: 

üzletben folytatott 

kereskedelmi tevékenység 

 

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység, 

kiskereskedelem, 

vendéglátás, 

nagykereskedelem, 

igen                    nem 

Termékkörök: 

sorszáma megnevezése 

1 Élelmiszer 

  

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

  



 

A nyilvántartásba vétel száma: 76/2018. 

A kereskedő neve: Kanalas Szilvia. 

címe: 3922 Taktaharkány, Akácfa u. 1. 

székhelye: u. a. 

cégjegyzékszáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 52054464 

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma: 68653488-4711-2313-05 

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

elnevezése: ÉLELMISZER-CSEMEGE 

alapterülete: 35 m2 

vendéglátó üzlet esetében a 

befogadóképessége: 

  

  nyitvatartási ideje: Hétfő-Vasárnap: 05.00-19.00 

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2018.01.10. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A kereskedelmi tevékenység formája: 

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 

 

 

Vendéglátó üzlet esetében szeszesital kimérést folyik-e: 

üzletben folytatott 

kereskedelmi tevékenység 

 

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység, 

kiskereskedelem, 

vendéglátás, 

nagykereskedelem, 

igen                    nem 

Termékkörök: 

sorszáma megnevezése 

1 Élelmiszer 

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital  

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék 

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 

4 Ruházat 

6 Lábbeli- és bőráru 

18   Papír- és írószer, művészellátó cikk 

20   Illatszer, drogéria 

21   Háztartási tisztítószer, vegyi áru 

27   Játékáru 

  43   Emlék és ajándéktárgy 

    



A nyilvántartásba vétel száma: Be-30/2015. 

A kereskedő neve: Taktaharkány Nagyközség 

Önkormányzata 

címe: 3922 Taktaharkány, Gépállomás 

u. 4. 

székhelye: u. a. 

törzskönyvi azonosító száma:  726401 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma: 15726401-8411-321-05 

Az üzlet címe:  

elnevezése:  

alapterülete:  

vendéglátó üzlet esetében a 

befogadóképessége: 

  

  nyitvatartási ideje:  

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2015.05.21. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A kereskedelmi tevékenység formája: 

 

 

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 

 

 

Vendéglátó üzlet esetében szeszesital kimérést folyik-e: 

vásáron vagy piacon 

folytatott kereskedelmi 

tevékenység, 

közterületi értékesítés 

 

 

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység, 

kiskereskedelem, 

vendéglátás, 

nagykereskedelem, 

igen                    nem 

Termékkörök: 

sorszáma megnevezése 

1.7 Zöldség- és gyümölcs 

30 Virág 

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

   



A nyilvántartásba vétel száma: 1428/2017. 

A kereskedő neve: Taktaharkányi 

Településüzemeltetési Nonprofit 

Kft. 

címe: 3922 Taktaharkány, Honvéd u. 

32. 

székhelye: u. a. 

cégjegyzékszáma:  Cg.05-09-018059 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma: 14846135-8110-572-05 

Az üzlet címe: 3922 Taktaharkány, Honvéd u. 

39. 

elnevezése: TÜZÉP 

alapterülete: 100 m2 

vendéglátó üzlet esetében a 

befogadóképessége: 

  

  nyitvatartási ideje: Hétfő, Kedd, Csütörtök: 08.00-15.30; Szerda: 08.00-

18.00; Péntek, Szombat: 08.00-12.00 

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2017.05.22. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A kereskedelmi tevékenység formája: 

 

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 

 

 

Vendéglátó üzlet esetében szeszesital kimérést folyik-e: 

üzletben folytatott 

kereskedelmi tevékenység 

 

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység, 

kiskereskedelem, 

vendéglátás, 

nagykereskedelem, 

igen                    nem 

Termékkörök: 

sorszáma megnevezése 

1.2 Kávéital (automatából) 

9 Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 

13  Festék, lakk 

14 Vasáru, barkács, és építési anyag  

15 Szaniteráru  

23 Háztartási tüzelőanyag 

24 Palackos gáz 

26 Sportszer, sporteszköz 

29   Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny 

30  Virág és kertészeti cikk 

32  Állateledel, takarmány 

  37  Mezgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő    

anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép 

  43  Emlék- és ajándéktárgy 

49   Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék 

50   Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék 

51  Mezőgazdasági nyersanyag, termék 

 



A nyilvántartásba vétel száma: 70/2016. 

A kereskedő neve: Taktaharkányi 

Településüzemeltetési Nonprofit 

Kft. 

címe: 3922 Taktaharkány, Honvéd u. 

32. 

székhelye: u. a. 

cégjegyzékszáma:  Cg.05-09-018059 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma: 14846135-8110-572-05 

Az üzlet címe:  

elnevezése:  

alapterülete:  

vendéglátó üzlet esetében a 

befogadóképessége: 

  

  nyitvatartási ideje:  

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2016.08.16. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A kereskedelmi tevékenység formája: 

 

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 

 

 

Vendéglátó üzlet esetében szeszesital kimérést folyik-e: 

vásáron vagy piacon 

folytatott kereskedelmi 

tevékenység, 

közterületi értékesítés 

 

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység, 

kiskereskedelem, 

vendéglátás, 

nagykereskedelem, 

igen                    nem 

Termékkörök: 

sorszáma megnevezése 

1.7  Zöldség- és gyümölcs 

30  Virág 

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  



A nyilvántartásba vétel száma: 71/2017. 

A kereskedő neve: Taktaharkányi 

Településüzemeltetési Nonprofit 

Kft. 

címe: 3922 Taktaharkány, Honvéd u. 

32. 

székhelye: u. a. 

cégjegyzékszáma:  Cg.05-09-018059 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma: 14846135-8110-572-05 

Az üzlet címe:  

elnevezése:  

alapterülete:  

vendéglátó üzlet esetében a 

befogadóképessége: 

  

  nyitvatartási ideje:  

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2017.01.11. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A kereskedelmi tevékenység formája: 

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 

 

 

Vendéglátó üzlet esetében szeszesital kimérést folyik-e: 

mozgóbolt útján folytatott 

kereskedelmi tevékenység 

 

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység, 

kiskereskedelem, 

vendéglátás, 

nagykereskedelem, 

igen                    nem 

Termékkörök: 

sorszáma megnevezése 

1.7 Zöldség- és gyümölcs 

30 Virág 

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

   



A nyilvántartásba vétel száma: 68/2017. 

A kereskedő neve: Pálinkás Lórándné 

címe: 3922 Taktaharkány, Kossuth 

utca 15. 

székhelye: u.a. 

cégjegyzékszáma   

vállalkozói nyilvántartási száma: 6098785 

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma: 45063738-4782-231-05 

Az üzlet címe:  

elnevezése:  

alapterülete:  

vendéglátó üzlet esetében a 

befogadóképessége: 

  

  nyitvatartási ideje:  

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2017.01.18. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A kereskedelmi tevékenység formája: 

 

 

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 

 

 

Vendéglátó üzlet esetében szeszesital kimérést folyik-e: 

vásáron, vagy piacon 

folytatott kereskedelmi 

tevékenység; üzleten kívüli 

kereskedelem 

 

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység, 

kiskereskedelem, 

vendéglátás, 

nagykereskedelem, 

igen                    nem 

Termékkörök: 

sorszáma megnevezése 

 3 Textil 

 4 Ruházat 

 5  Babatermék 

 6   Lábbeli- és bőráru 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   



A nyilvántartásba vétel száma: 73/2017. 

A kereskedő neve: Szatmári Szabina 

címe: 3922 Taktaharkány, Dózsa Gy. 

u. 7. 

székhelye: u.a. 

cégjegyzékszáma   

vállalkozói nyilvántartási száma: 51603807 

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma: 68339447-5610-231-05 

Az üzlet címe: 3922 Taktaharkány, Rákóczi u. 

31. 

elnevezése: PILLANGÓ BÜFÉ 

alapterülete: 60 m2 

vendéglátó üzlet esetében a 

befogadóképessége: 

10 fő 

  nyitvatartási ideje: Hétfő-Péntek: 07.00-16.00; Szombat: 10.00-18.00 

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2017.07.06. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A kereskedelmi tevékenység formája: 

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 

 

 

Vendéglátó üzlet esetében szeszesital kimérést folyik-e: 

üzletben folytatott 

kereskedelmi tevékenység 

 

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység, 

kiskereskedelem, 

vendéglátás, 

nagykereskedelem, 

igen                    nem 

Termékkörök: 

sorszáma megnevezése 

1.1 Meleg-, hideg étel 

1.2 Kávéital, alkoholmentes ital 

    

    

    

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  



A nyilvántartásba vétel száma: 69/2017. 

A kereskedő neve: VERITY CLASS Kft. 

címe: 3922 Taktaharkány, Sport u. 22. 

székhelye: u.a. 

cégjegyzékszáma  Cg.05-09-028725 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma: 14533541-4638-113-05 

Az üzlet címe:  

elnevezése:  

alapterülete:  

vendéglátó üzlet esetében a 

befogadóképessége: 

  

  nyitvatartási ideje:  

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2017.04.28. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A kereskedelmi tevékenység formája: 

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 

 

 

Vendéglátó üzlet esetében szeszesital kimérést folyik-e: 

üzleten kívüli kereskedelem, 

csomagküldő kereskedelem 

 

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység, 

kiskereskedelem, 

vendéglátás, 

nagykereskedelem 

igen                    nem 

Termékkörök: 

sorszáma megnevezése 

32 Állateledel, takarmány 

  

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

   

  

  

  



A nyilvántartásba vétel száma: 71/2017. 

A kereskedő neve: Pongrácz Péter Imre 

címe: 3922 Taktaharkány, Hunyadi u. 

10. 

székhelye: u.a. 

cégjegyzékszáma   

vállalkozói nyilvántartási száma: 50290990 

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma: 67477689-4322-231-05 

Az üzlet címe:  

elnevezése:  

alapterülete:  

vendéglátó üzlet esetében a 

befogadóképessége: 

  

  nyitvatartási ideje:  

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2017.05.23. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A kereskedelmi tevékenység formája: 

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 

 

 

Vendéglátó üzlet esetében szeszesital kimérést folyik-e: 

üzleten kívüli kereskedelem, 

vásáron, vagy piacon 

folytatott kereskedelmi 

tevékenység 

 

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység, 

kiskereskedelem, 

vendéglátás, 

nagykereskedelem 

igen                    nem 

Termékkörök: 

sorszáma megnevezése 

46 Használt cikk 

  

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

   



A nyilvántartásba vétel száma: 75/2017. 

A kereskedő neve: PRÍMAENERGIA Zrt. 

címe: 1117 Budapest, Budafoki u. 56. 

székhelye: u.a. 

cégjegyzékszáma  Cg.01-10-041837 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma: 10735590-3523-114-010 

Az üzlet címe: 3922 Taktaharkány, Vörösmarty 

u. 8. 

elnevezése: PB GÁZCSERETELEP 

alapterülete:  

vendéglátó üzlet esetében a 

befogadóképessége: 

  

  nyitvatartási ideje: Téli: Hé-Va: 06.00-18.00;` Nyári: Hé-Va: 06.00-20.00 

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2017.10.26. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A kereskedelmi tevékenység formája: 

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 

 

 

Vendéglátó üzlet esetében szeszesital kimérést folyik-e: 

üzletben folytatott 

kereskedelmi tevékenység 

 

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység, 

kiskereskedelem, 

vendéglátás, 

nagykereskedelem, 

igen                    nem 

  Termékkörök:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

sorszáma megnevezése 

24 Palackos gáz                                                                                                                                                        

  

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

   

  

  



A nyilvántartásba vétel száma: 1456/2017. 

A kereskedő neve: Taktaharkányi Szociális 

Szolgáltató Központ 

címe: 3922 Taktaharkány, Honvéd u. 

32. 

székhelye: u.a. 

törzskönyvi azonosító száma:  637015 

vállalkozói nyilvántartási száma:  

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma: 16615050-8899-322-05 

Az üzlet címe: 3922 Taktaharkány, Magtár u. 

17. 

elnevezése: Konyha és Étkezde 

alapterülete: 600 m2 

vendéglátó üzlet esetében a 

befogadóképessége: 

 80 fő 

  nyitvatartási ideje:  

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2017.11.09. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A kereskedelmi tevékenység formája: 

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 

 

 

Vendéglátó üzlet esetében szeszesital kimérést folyik-e: 

üzletben folytatott 

kereskedelmi tevékenység 

 

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység, 

kiskereskedelem, 

vendéglátás, 

nagykereskedelem, 

igen                    nem 

Termékkörök: 

sorszáma megnevezése 

1.1 Meleg-, hideg étel 

    

  

  

  

  

  

  

  

   

   

   

   

   

  

  



A nyilvántartásba vétel száma: 78/2018. 

A kereskedő neve: Pozsonyi Szabolcs 

címe: 3922 Taktaharkány, Magtár u. 

1/b. 

székhelye: u.a. 

cégjegyzékszáma   

vállalkozói nyilvántartási száma: 52157921 

kistermelői regisztrációs száma:   

statisztikai száma: 68722418-4791-231-05 

Az üzlet címe:  

elnevezése:  

alapterülete:  

vendéglátó üzlet esetében a 

befogadóképessége: 

  

  nyitvatartási ideje:  

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2018.02.01. 

módosításának időpontja:  

megszűnésének időpontja:   

A kereskedelmi tevékenység formája: 

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 

 

 

Vendéglátó üzlet esetében szeszesital kimérést folyik-e: 

üzleten kívüli kereskedelem, 

csomagküldő kereskedelem 

 

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység, 

kiskereskedelem, 

vendéglátás, 

nagykereskedelem, 

igen                    nem 

Termékkörök: 

sorszáma megnevezése 

3 Textil 

4 Ruházat 

5 Babatermék 

6  Lábbeli- és bőráru  

7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk  

9 Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 

12 Telekommunikációs cikk 

15 Szaniteráru 

16   Könyv 

18   Papír- és írószer, művészellátó cikk 

19   Számítógépes hardver- és szoftver termék 

20   Illatszer, drogéria 

  21   Háztartási tisztítószer, vegyi áru 

25   Óra- és ékszer 

26   Sportszer, sporteszköz 

27   Játékáru 

30   Virág és kertészeti cikk 

38    Fotócikk 

39   Optikai cikk 

45   Kreatív-hobbi és dekorációs termék 

  

  



 


