
NYILVÁNTARTÁS A BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGEKRŐL 
 
Nyilvántartásba vétel száma: 8/B/2010 
Az üzlet elnevezése: HÍRLAPBOLT 
Kereskedő neve: Magyar Posta zrt. 
Címe: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 
Székhelye: U.a. 
Cégjegyzékszáma: 01-10-042463 
Kistermelő regisztrációs száma: nincs 
Vállalkozói nyilvántartási száma: 
Statisztikai száma: 10901232-6411-114-01 
A kereskedelmi tevékenység helye /címe/: 2769 Tápiószőlős, Árpád u. 4. 
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: ---
-- 
Nyitvatartási ideje: Hétfő – Péntek: 08.00-16.00 
Az üzlet alapterülete: 9 m2 
Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége: ----- 
25.§.(4) bek. szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 
A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 1998.12.02. 
A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontja: 
A kereskedelmi tevékenység megszüntetésének időpontja: 
A Kertv. 3.§.(4)bek.sz. kereskedelmi tevékenység formája: üzlet 
A termék sorszáma és megnevezése: 
16 Könyv, 
17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, 
18 Papír- és írószer, 
1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes – és szeszes ital, 
1.9 Édességáru,(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém, 
1.11 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraz 
        tészta, kávé, tea, fűszer, 
1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer, stb. 
7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 
9 Villamos háztartási készülék és villamossági cikk, 
11 Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD,DVD stb.) 
12 Telekommunikációs cikk, 
19 Számítógépes hardver- és szoftver termék, 
20 Illatszer, drogéria, /”A és B” tűzveszélyességi osztályba sorolt termékeket nem értékesít, a 
     kémiai biztonságról szólós törvény szerinti veszélyes anyagokat és készítményeket nem 
      értékesít./ 
26 Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, 
     tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) 
27 Játékáru, 
28 Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd  
     cipő, mankó stb.) 
37 Mezőgazdasági termékekből: vetőmag 
43 Emlék és ajándéktárgy 
44 Numizmatikai termék, 
45 Kreatív-hobbi és dekorációs termék, 
Jövedéki termékek megnevezése a Jöt. 3.§.(2) bekezdése alapján: ------- 
Kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem 
Az üzletben folytatnak-e - szeszesital kimérést: ----- 
- 22.§.(1) bek.-ben meghatározott tevékenységet: ----- 



Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély 
alapján 
forgalmazott termékek - köre: ----- 
- megnevezése: ------- 
Kiállító hatóság megnevezése: ---- 
A külön engedély száma: ----- 
A külön engedély hatálya: ----- 


