
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről 
210/2009(IX.29.) Korm.rendelet alapján 

 
 
 
1. A nyilvántartásba vétel száma: 2/2018. 
 
2. A kereskedő neve: Bátyity Imréné 
  címe, ill. székhelye: 6527 Nagybaracska, Bajai u. 2. 
    
3. A kereskedő cégjegyzékszáma: ----- 
  vállalkozói nyilvántartási száma: 52454510 
  kistermelői regisztrációs száma ----- 
    
4. A kereskedő statisztikai száma: 68930141-4771-321-03 
 
5. A kereskedelmi tevékenység helye: 6527 Nagybaracska, Bajai u. 2. 

 Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal 
jegyzéke 

----- 

 
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési 
területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed 
– 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, illetve az országos jelleg megjelölése 

----- 

 Közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén a közlekedési eszköz megjelölése: ----- 

 Üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény 
helye, időpontja, az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése: 

----- 

 
6. A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 
7. Az üzlet elnevezése: ALIZ Divatáru és Ajándék 
 Az üzlet alapterülete: 18 m2 
 Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: ----- 
 Vásárlók könyve használatba vételének időpontja:  
 
 Nyitva tartás ideje: Hétfő ZÁRVA 
  Kedd 8 – 16 
  Szerda 8 – 16 
  Csütörtök 8 – 16 
  Péntek 8 – 16 
  Szombat 8 – 12  
  Vasárnap ZÁRVA 
 
 Napi fogyasztási cikket forgalmazó üzlet esetén:  
 Árusítótér nettó alapterülete: ----- 
 Üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek                     száma:  ----- 
 telekhatártól mért távolsága: ----- 
 elhelyezése: ----- 
 
 

8.1 Termékek megnevezése és sorszáma: 

3. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, 
ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró 
és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, 
gomb stb.); 

  4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, 
ruházati kiegészítő); 

  5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, 
babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.); 

  6. Lábbeli- és bőráru; 

  7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk; 

  11. Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.); 

  18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.); 

  20. Illatszer, drogéria; 
  25. Óra- és ékszer; 

  42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru; 

  43. Emlék- és ajándéktárgy; 

 
8.2 Jövedéki termékek megnevezése ------ 
 
9. A kereskedelmi tevékenység jellege: kereskedelmi ügynöki tevékenység ---- 
  kiskereskedelem X 
  vendéglátás ----- 
  nagykereskedelem ----- 
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10. Az üzletben folytatnak szeszesitalkimérést ----- 

  
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) 
bekezdésében meghatározott tevékenységet ----- 

 
11. Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén, a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedély kiállító hatóság és a külön engedély száma, 
hatálya: 

----- 

 
12. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2018.05.09. 
  módosításának időpontja: ----- 
  megszűnésének időpontja: ----- 
 
 


