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IGAZOLÁS ÉS ÉRTESÍTÉS 

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 
szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) 23. § (1) bekezdés a) 
pontjában foglaltak alapján jelen igazolás megküldésével értesítem a Kóstolom Kft. (a 
továbbiakban: kereskedő) 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76. székhelyű  
vállalkozást, hogy az általa 2018. augusztus 8. napján benyújtott „Bejelentés"  

megfelel 

a Szolgtv. 22. §-ában, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben 
(a továbbaikban: Kertv.), illetve a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről 
szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) 
meghatározott követelményeknek. A bejelentés határozatlan időre szól. 

A Budapest II. Kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzője nevében eljáró Hatósági 
Igazgatóság Igazgatási Osztálya a Szolgtv. 27. § (1) bekezdése, valamint a Korm. 
rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a kereskedet 

9499/2018. számon nyilvántartásba veszi és közzéteszi a www.masodikkerulet.hu  
oldalon. 

A kereskedő  a következő  adatokkal szerepel a nyilvántartásban: 

• A kereskedő  
- neve: Kóstolom Kft. 
- székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76. 
- cégjegyzékszáma: 01-09-290533 
- statisztikai száma: 25812822-6311-113-01. 

A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
• Az üzlet 

- címe, helyrajzi száma: 1024 Budapest, Lövőház utca 24. fszt. 6. a. 
13164/0/A/6 hrsz. 

- napi nyitvatartási ideje: H-V: 12:00-02:00 
- tulajdonosa, használatának jogcíme: Liszai Gábor, bérlő  
- elnevezése: Kóstolom Borbár 
- alapterülete, befogadóképessége: 38 m2, 20 fő  

A forgalmazni kívánt termékek megjelölése: 
1.1. Meleg-, hideg étel 
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 
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1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt 
és jégkrém stb.) 
Forgalmazni kívánt jövedéki termékek: 2. Sör, 3. Csendes és habzóbor, 4. Egyéb 
csendes és habzó erjesztett ital, 5. Köztes alkoholtermék, 6. Alkoholtermék 
• A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem, vendéglátás 
• A vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatai és használatba vételének 
időpontja: 180126-180150, 2018. augusztus 8. 

Vendéglátó üzletben zeneszolgáltatást a Korm. rendelet 22. §-ának és a környezeti 
zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormány 
rendelet alapján nyújthat. 

Felhívom a kereskedő  figyelmét, hogy a Korm. rendelet 6. § (5) bekezdésében 
foglaltak alapján a „Bejelentés" adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul, 
illetve a nyitva tartási idő  változását az azt megelőző  nyolc napon belül köteles 
bejelenteni. A Szolgtv. 24. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a kereskedelmi  
tevékenység megszüntetését a kereskedő  a megszűnést követően szintén köteles 
haladéktalanul bejelenteni. 

Budapest, 2018. augusztus 13. 
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