
a kereskedelmi 

tevékenység 

címe

mozgóbolt 

esetében a 

működési terület 

és az útvonal 

jegyzéke

üzleten kívüli kereskedés és 

csomagküldő kereskedelem 

esetében  a működési 

terület jegyzéke, érintett 

települések, vagy a megye, 

illetve az országos jelleg 

megjelölése

csomagküldő kereskedelem 

esetében a működési 

területével érintett települések, 

vagy - ha a tevékenység egy 

egész megyére vagy az 

ország egészére kiterjed - a 

megye, ill. az orságos jelleg 

megjelölése

termékek megnevezése és 

sorszáma a 6. mell. alapján

ebből: a 

Jöt. 3. § (2) 

bek. szerinti 

termékek

Kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység 

(Kertv. 2.§ 

10.pont) 

kiskereskedelem, 

megjelölve a 

vendéglátást, 

amennyiben ilyen 

tevékenység folytat

nagy-

kereskedelem 

(Kertv. 2. § 18. 

pont) 

szeszesital-

kimérést 

a 22. § (1) 

bekezdésben 

meghatározott 

tevékenységet

külön engedély 

alapján 

forgalmazott 

termékek köre, 

megnevezése 

külön engedélyt 

kiállító hatóság

külön 

engedély 

száma, 

hatálya

meg-

kezdésének 

időpontja

módosításának 

időpontja 

meg-

szűnésének 

időpontja

1 A/1/2009.

Zubán Kilián 7737 

Székelyszabar, 

Árpád u. 74.

6010075 63346534

 7737 Székely-

szabar, Árpád 

u. 74.

- - -

üzletben 

folytatott 

kereskedelmi 

tevékenység

H-P:     9h-

11h  Sz: 

8.30h-11h

Takarmány-

bolt
30 - - 32. állateledel, takarmány - - kiskereskedelem - - - - - - 2003.01.15

2 A/2/2009.

Hahner Róbert 

7737 

Székelyszabar, 

Árpád u. 100/C.

ES-505241
63791099-9001-

231-02

7737 Székely-

szabar, Árpád 

u. 100/C.

- - -

üzletben 

folytatott 

kereskedelmi 

tevékenység

- - - - - 59. egyéb - - kiskereskedelem - - - - - - 2007.04.16 2009.02.25

3 A/3/2009.

Papp László 7737              

Székelyszabar, 

Árpád u. 114/A/1.

ES-498931
65624878-1512-

231-02

7737 Székely-

szabar, Árpád 

u. 114/A/1.

- - -

üzletben 

folytatott 

kereskedelmi 

tevékenység

- - 25 - -
6. lábbeli- és bőrárú, 59. 

egyéb
- - kiskereskedelem - - - - - - 2008.12.04

4 A/4/2011.

Morschauser 

Péterné          7737              

Székelyszabar, 

Árpád u. 108.

ES-505211 43545597

7737              

Székely-

szabar, Árpád 

u. 108.

- - -

üzletben 

folytatott 

kereskedelmi 

tevékenység

H-P:     7h-

10h  

Posta 

Székely-

szabar 7737

20 - 2011.04.11
16. könyv, 17. újság, napilap, 

folyóirat, 27. játékárú
- - kiskereskedelem - - - 2011.03.24

5 A/5/2011.

Fazekas Viktória 

7737              

Székelyszabar, 

Árpád u. 79.

21285888
605263734724-

231-02

7737              

Székely-

szabar, 

belterület 210. 

hrsz.

- - -

üzletben 

folytatott 

kereskedelmi 

tevékenység

H-Cs:     

5h-11h, 

14.30h-

17h        P-

Sz:    5h-

11h V: 8h-

10h   

Vegyesbolt 25 - 2011.05.11

1.3. csomagolt kávé, 

dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes 

ital, 1.5 hús-és hentesáru, 

1.7 zöldség, gyümölcs, 1.8 

kenyér, pékáru, 1.9 

édességáru, 1.10 tejtermék, 

1.11 egyéb élelmiszer, 17. 

újság, napilap, 20. illatszer, 

drogéria, 21. háztartási 

tisztítószer

alkohol-

termék, 

sör, bor, 

pezsgő

- kiskereskedelem - - -

-nyers tej             -

hűtést igénylő 

tejtermék

BAMKH 

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állat-

egészségügyi 

Igazgatóság 

Mohácsi Kerületi 

Állat-

egészségügyi és 

Élelmiszer-

ellenőrző Hivatal

231-02-

KüE-

00031,  

vissza-

vonásig 

érvényes

2011.05.11 2011.09.07

6 A/6/2011.

Hahner Róbert 

7737 

Székelyszabar, 

Árpád u. 100/C.

7421226
637910999001-

231-02
- - - -

közterületi 

értékesítés
- - - - -

1.2. kávéital, alkoholmentes- 

és szeszes ital, 1.8 kenyér- 

pékáru, sütőipari termék 1.9 

édességáru, 1.11 egyéb 

élelmiszer (olajos és egyéb 

magvak)

alkohol-

termék, 

sör, bor, 

pezsgő, 

köztes 

alkohol-

termék

-
kiskereskedelem és 

vendéglátás
- igen - - - - 2011.06.06. 2011.07.14.

7 A/7/2012.

Péter Kft 7737 

Székelyszabar, 

István utca 121/A

02-09-073577
14601477-4711-

113-02
7737 Székelyszabar, István u. 121/a- - -

üzletben 

folytatott 

kereskedelmi 

tevékenység

H-P: 5-

19h SZ-V: 

5h-14h

ABC 80 - -

1.2. kávéital, alkoholmentes- 

és szeszes ital, 1.8 kenyér- 

pékáru, sütőipari termék 1.9 

édességáru, 1.11 egyéb 

élelmiszer (olajos és egyéb 

magvak)

alkohol-

termék, 

sör, bor, 

pezsgő, 

köztes 

alkohol-

termék

-
kiskereskedelem és 

vendéglátás
- igen -

-nyers tej             -

hűtést igénylő 

tejtermék

BAMKH 

Élelmiszerlánc-

biztonsági és 

Állat-

egészségügyi 

Igazgatóság 

Mohácsi Kerületi 

Állat-

egészségügyi és 

Élelmiszer-

ellenőrző Hivatal

231-02-

KüE-

00111

2012. 07. 18.

8 A/8/2012.

Péter Kft 7737 

Székelyszabar, 

István utca 121/A

02-09-073577
14601477-4711-

113-02
7737 Székelyszabar, István u. 121/a- - -

üzletben 

folytatott 

kereskedelmi 

tevékenység

H-P: 6-

18h SZ-V: 

7h-20h

Kávézó
40+ 40 m2 

kerthelyiség
- -

1.2. kávéital, alkoholmentes- 

és szeszes ital, 1.8 kenyér- 

pékáru, sütőipari termék 1.9 

édességáru, 1.11 egyéb 

élelmiszer (olajos és egyéb 

magvak)

alkohol-

termék, 

sör, bor, 

pezsgő, 

köztes 

alkohol-

termék

-
kiskereskedelem és 

vendéglátás
- igen - - - - 2012. 07. 18. 2014. 12. 09.

9 A/9/2014. Magyar Posta Zrt. 02-09-073577
14601477-4711-

113-02
7737 Székelyszabar, István u. 121/a- - -

üzletben 

folytatott 

kereskedelmi 

tevékenység

H-P: 6-

18h SZ-V: 

7h-20h

Kávézó
40+ 40 m2 

kerthelyiség
- -

1.2. kávéital, alkoholmentes- 

és szeszes ital, 1.8 kenyér- 

pékáru, sütőipari termék 1.9 

édességáru, 1.11 egyéb 

élelmiszer (olajos és egyéb 

magvak)

alkohol-

termék, 

sör, bor, 

pezsgő, 

köztes 

alkohol-

termék

-
kiskereskedelem és 

vendéglátás
- igen - - - - 2012. 07. 18.

10

A/10/2015. Péterbolt Bt. 02-06-074388
25350106-4726-

117-02

7737 

Székelyszab

ar, István u. 

121/A.

- - -

üzletben 

folytatott 

kereskedelmi 

tevékenység

Hétfő-

Péntek 8-

18 

Szombat

: 8-20 

Vasárna

p: 7-20

- 60 m2 - -

1.1                                 

1.1.3.                            

1.1.4.                                           

1.2.                                              

1.7.                                         

1.9.                                         

2.

alkohol-

termék, 

sör, bor, 

pezsgő, 

köztes 

alkohol-

termék

- kiskereskedelem - igen - - - - 2015.10.22

11

A/11/201

6. Stapo Kft.

02-09-078972
7737 

Székelyszab

ar, Árpád 

utca 48.

- - -

üzletben 

folytatott 

kereskedelmi 

tevékenység

- - - -

1. Élelmiszer

1.1. Meleg-, hideg étel,

1.2. Kávéital, 

alkoholmentes- és 

szeszes ital,

1.3. Csomagolt kávé, 

alkoholter

mék, sör, 

bor, 

pezgő, 

köztes 

alkoholter

- kiskereskedelem - nem - - - - 2016.03.30

Kereskedelmi tevékenység 
Külön engedélyhez kötött kereskedelmi 

tevékenység folytatása esetén a

Az üzlet 

elnevezése

sor-

szám

Az üzlet  

alapterülete 

(m2) 

A kereskedő 

statisztikai száma

A kereskedelmi tevékenység helye
A kereskedelmi 

tevékenység 

helye szerinti 

bontásban a 

kereskedelmi 

tevékenység 

formája a Kertv. 

3. § (4) bekezdése 

szerint

Az üzlet 

napi/heti 

nyitvatartá

si ideje

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről - Székelyszabar

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a 

kereskedelmi tevékenység jellege 
Az üzletben folytatnak-e 

Vendéglátó 

üzlet esetén 

befogadó-

képessége

Vásárlók 

könyve 

használatba 

vételének 

időpontja

Nyilván-

tartásba 

vétel száma

A kereskedő neve, 

címe, illetve 

székhelye

A kereskedő 

cégjegyzékszáma, 

vállalkozói 

nyilvántartási száma, 

illetve a kistermelő 

regisztrációs száma


