Jegyzői nyilvántartás
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. Korm.rend. 6.§ (1) szerint
Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről

Az üzlet

Iktató sz. /
Nyilv.tart.Sz.

Kereskedő neve,
címe, székhelye

Kereskedő,
cégjegyzékszáma,
váll. nyilvántart.
Kereskedő statisztikai
Száma
száma

Nyitvatartási idő

Kereskedelmi
tevékenység címe

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban

Üzlet
Alapterülete
elnevezése
m2

Üzletköteles
termékek
megnevezése és
sorszáma

5.
1.

23/2005; 1

2.

Sarvaly Zrt. 8330
Sümeg, Árpád u. 4.

3.

19-10-500114

4.

5.1

H 630-11, K-Cs 630-15,
11334460-5220-114-19 P 630-16, Sz 630-11, V
10-11

5.2

8473 Gyepükaján,
Kossuth u. 15.
Hrsz.: 186/1

Egyéb termék megnevezése és
sorszáma

Jöt. 3.§ (2)
bekezdése
szerinti
termékek

Kiskereskedelem

6.
5.3

35.12
Vegyesbolt

5.4

100

6.1

---------

Az üzletben folytatnak-e

Kereskedelmi tevékenység jellege

Nagykereskedelem

Vásárlók
könyve
Külön engedély
A külön
azonosító
A tevékenység
alapján
engedélyt kiadó megkezdésének (K)
adata,
forgalmazott
hatóság és az módosításának (M), használatba
Vendéglátó üzlet
termékek köre,
engedély
Zeneszolgáltatást,
és megszűnésének vételének
esetén
megnevezése
száma
(Sz) időpontja
időpontja Szeszesitalkimérést műsoros előadást befogadóképessége

7.
6.2

1.) élelmiszer, 1.2.) alkoholmentesés szeszes ital, 1.3.) csomagolt
kávé, 1.4.) cukrászati készítmény,
1.5.) hentesáru, 1.6.) zöldség- és
gyümölcs, 1.7.) kenyér- és pékáru,
sütőipari termék, 1.8.)
édességáru, 1.9.) tejtermék, 1.10.)
egyéb élelmiszer, 1.11.)
közérzetjavító- és étrendkiegészítő termék, 3.) textil, 5.)
babatermék, 7.) bútor, 20.)
illatszer, drogéria, 21.) háztartási
tisztítószer, 32.) állateledel,
takarmány, 43.) emlék- és
ajándéktárgy

Mozgóbolt
esetén a
működési
terület és az
útvonal
jegyzéke

13.

11.

8.

A kereskedelmi
tevékenység formája
Üzleten kívüli
a.) üzletben folyt. b.)
kereskedés és Csomagküldő
mozgóbolt c.)
csomagküldő kereskedelem bevásárlóközpontban
kereskedelem
esetén a
d.) vásári-piaci e.)
esetén a
működési
közterületen f.)
működési
területével
közvetlen g.) üzleten
terület
érintett
kívül h.) csomagküldő
jegyzéke
települések
i.) automatából

6.3

7.1

7.2

8.1

8.2

9.

10.

11.1

11.2

12.

13.1

13.2

13.3

14.

igen

Kisker

---------

---------

---------

K: 2005.06

8/1998,
1998.11.20

nem

nem

---------

---------

---------

---------

a.) üzletben

