
 1 

                                                                                                                                    
 

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi 

POLGÁRMESTERI HIVATAL 

Általános Igazgatási Csoport 

1221 Budapest, Városház tér 11. • Levelezési cím: 1775 Budafok 1 

Pf.: 109 Telefon: 229-2611 • Fax: 229-2664 

E-mail: onkormanyzat@bp22.hu• www.budafokteteny.hu 

 

Ügyiratszám: BP22/18762-2/2021. 

Ügyintéző: Antalné Balogh Anna, tel: 229-2611/113, e-mail: antalne@bp22.hu 

 

Tárgy: PLEXITÜNDÉR Bt. bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység ügye 

Eljáró hatóság: Budafok-Tétény Budapest XXII. ker. Önkormányzat Jegyzője 

 

Bejelentő (neve, székhelye): PLEXITÜNDÉR Bt. 1221 Budapest, Pedellus utca 52. 

 

IGAZOLÁS  

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről  

 

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi 

LXXVI. törvény (továbbiakban: Szolg.tv.) 27. § (1), (2) bekezdése, a kereskedelemről szóló 2005. évi 

CLXIV. törvény (továbbiakban: Kertv.) 6/G § a) - b) pontja, valamint a kereskedelmi tevékenység 

végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 6. § (1) 

bekezdése alapján a kereskedelmi tevékenységet az alábbi adatokkal nyilvántartásba vettem. 

 

Nyilvántartási száma: 314185/B/1 

A bejelentés előterjesztésének napja: 2021. 10.06 

A tevékenység megkezdésnek dátuma: 2021. 10. 07. 

A bejelentés határozatlan időre szól.  

 

A kereskedő adatai: 

 

Kereskedő neve: PLEXITÜNDÉR Bt. 

Kereskedő címe, illetve székhelye: 1221 Budapest, Pedellus utca 52. 

Kereskedő cégjegyzékszáma: 01-06-797078 

Statisztikai számjele: 27466238-4791-117-01 

 

A kereskedelmi tevékenység formája: csomagküldő kereskedelem 

 

A folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység működési területe: Magyarország területe országos 

jelleggel 

 

A forgalmazott termékek sorszáma és megnevezése:  

 

43. Emlék- és ajándéktárgy; 

45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék; 

 

A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem 
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A Kereskedő a bejelentés adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul, a nyitva tartási idő 

változást az azt megelőző nyolc napon belül, valamint a tevékenység megszüntetését a megszűnést 

követő 8 napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.  

 

A hivatkozott jogszabályok értelmében az adatok az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszerben 

rögzítésre kerültek és a hatályos szabályozásban meghatározott adatok tekintetében nyilvános és közhiteles 

adatnak minősülnek. 

 

Igazolásomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: 

Ákr.) 97. §-a, a Szolgtv. 23. és 27. § -a, valamint a Rendelet 6. § (1) bekezdése alapján adtam ki. 

 

Hatásköröm és illetékességem az Ákr. 16. § (1) bek. b) pontja, valamint a Rendelet 2. § b) pontján 

alapul.  

 

 

 

Budapest, „időbélyegző szerint”  

 

 

 

dr. Szántó János  

jegyző megbízásából: 

 

 

Burkáné dr. Nagy Beáta 

csoportvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Az igazolásról értesülnek:  

1. PLEXITÜNDÉR Bt. cégkapu: 27466238 

2. Irattár 
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