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sorszám
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Nyilvántartásba
vétel
száma

A/2/2011

A kereskedő
cégjegyzékszáma,
A kereskedő neve,
vállalkozói
címe, illetve
nyilvántartási száma,
székhelye
illetve a kistermelő
regisztrációs száma

Szalona Textil Kft.
7735 Szűr,
Kossuth L. u. 69.

02-09-077083

2 A/3/2013. DARIO 3000 BT. 02-06-066362

3 A/4/2014

Hohner Antalné

A kereskedelmi
tevékenység
helye szerinti
bontásban a
Az üzlet
kereskedelmi
napi/heti
tevékenység
nyitvatart
formája a Kertv. ási ideje
3. § (4)
bekezdése
szerint

A kereskedő statisztikai
A kereskedelmi tevékenység helye
száma

23188060-1412-113-02

20109163-6820-...-02

26973480 65760389-5630-231-02

a kereskedelmi
tevékenység
címe

mozgóbolt
esetében a
működési
terület és az
útvonal
jegyzéke

7735 Szűr,
Kossuth L. u.
35.

-

7735 Szűr,
Kossuth L. u.
64.

7735 Szűr,
Petőfi u. 2.

Az üzlet
elnevezése

Az üzlet
alapterülete
(m2)

Vendéglátó
üzlet esetén
befogadóképessége

Vásárlók
könyve
használatba
vételének
időpontja

csomagküldő kereskedelem
üzleten kívüli kereskedés
esetében a működési
és csomagküldő
területével érintett
kereskedelem esetében a
települések, vagy - ha a
működési terület jegyzéke,
tevékenység egy egész
érintett települések, vagy a
megyére vagy az ország
megye, illetve az országos egészére kiterjed - a megye,
jelleg megjelölése
ill. az orságos jelleg
megjelölése

-

-

üzletben
folytatott
kereskedelmi
tevékenység
üzletben
folytatott
kereskedelmi
tevékenység
üzletben
folytatott
kereskedelmi
tevékenység

H-Cs:
7h-15h
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-
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Kereskedelmi
formák és
helyek szerinti
bontásban a
kereskedelmi
tevékenység
jellege

Az egyes
kereskedelmi
formák és
helyek szerinti
bontásban

Az üzletben
folytatnak-e

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi
tevékenység folytatása esetén a

Kereskedelmi tevékenység

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

nagykereskedelem
(Kertv. 2. § 18.
pont)

szeszesitalkimérést

a 22.§ (1)
bekezdésben
meghatározott
tevékenységet

külön engedély
alapján
forgalmazott
termékek köre,
megnevezése

külön
engedélyt
kiállító
hatóság

külön
engedély
száma,
hatálya

megkezdésének
időpontja

4. ruházat

-

-

-

nagykereskedelem

-

-

-

-

-

2011.05.11

1.2.
Kávéital,alkoh alkoholtermék,s
olmentes- és ör,bor,pezsgő,
szeszes ital

1. élelmiszer
1.2.
alkoholtermék,s
Kávéital,alkoh
ör,bor,pezsgő,
olmentes- és
2012.01.16 szeszes ital,

módosításának
időpontja

kis-kereskedelem
és vendéglátás
igen

kis-kereskedelem
és vendéglátás
igen

hűtést igénylő
tejtermék
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megszűnésének
időpontja

