1.
2.

3.

4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

5/a.

6.

Nyilvántartásba vétel száma
A kereskedő neve
A kereskedő címe
A kereskedő székhelye
A kereskedő cégjegyzékszáma/vállalkozói
nyilvántartási száma/kistermelői regisztrációs
száma
A kereskedő statisztikai száma
A kereskedelmi tevékenység helye
A kereskedelmi tevékenység címe és helyrajzi
száma
Mozgóbolt esetében 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
A közlekedési szeközön folytatott értékesítés
esetén annak a közlekedési eszköznek a
megjelölése (a jármű azonosítására használt
jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi
tevékenységet folytatnak:
Üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék
forgalmazása céljából szervezett utazás vagy
tartott rendezvény helyének és időpontjának,
illetve a szervezett utazás keretében tartott
rendezvény esetén az utazás indulási és
célhelyének, valamint az utazás időpontjának
megjelölése
A kereskedelmi tevékenység helye szerinti
bontásban a kereskedelmi tevékenység formája
a Krtv. 3.§ (4) bekezdése szerint (a folytatott
tevékenység kiemelt, aláhúzott)

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység
üzletben történik
7.1. A napi/heti nyitva tartási idő

B345/2014.
Krasznai Vivien Roxána
5331. Kenderes, Szövetkezeti út 1.
5331. Kenderes, Szövetkezeti út 1.
37878114
66704409477923116
5331. Kenderes, Szövetkezeti út 1.
5331. Kenderes, Szövetkezeti út 1.
Hrsz. 6/1.
-

-

-

- Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
- Mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi
tevékenység
- Bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi
tevékenység
- Vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi
tevékenység
- Közterületi értékesítés
- Közvetlen értékesítés
- Üzleten kívüli kereskedelem
- Csomagküldő kereskedelem
- Automatából történő értékesítés

7.

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Az üzlet elnevezése
Az üzlet alapterülete (m2)
Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége
A R. 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve
használatba vételének időpontja
7.6. Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén:
- az árusítótér nettó alapterülete:

De: 08.00-12.00
Du: 14.00-18.00
De: 08.00-12.00
Du: 14.00-18.00
De: 08.00-12.00
Du: 14.00-18.00
De: 08.00-12.00
Du: 12.00-18.00

Péntek
Szombat
Vasárnap

De: 08.00-12.00
Du: 14.00-18.00
De: 08.00-12.00
Du: ZÁRVA
De: ZÁRVA
Du: ZÁRVA
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- az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek
száma:
- a gépjármű-várakozóhelyek telekhatártól mért
távolsága:
- a gépjármű-várakozóhelyek elhelyezkedése:
(megfelelő aláhúzva, kiemelve!)

Az egyes kereskedelmi formák és helyek
szerinti bontásban
Üzletköteles termékek megnevezése, sorszáma
a R. 3. melléklete alapján
8.1. Termékek megnevezése és sorszáma a R. 6.
melléklete alapján, illetve ebből

Saját telken
Más telken
Parkolóban
Parkolóházban
Közterület közlekedésre szánt területének egy részén
Közforgalomra átadott magánút egy részén

8.

8.2. a Jöt. 3.§ (2) bekezdése szerinti termékek
9.
Kereskedelmi formák és helyek szerinti
bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege
9.1. Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2.§
10. pont
9.2. Kiskereskedelem (Kertv. 2.§ 13. pont)
megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2.§ 30. pont),
amennyiben ilyen tevékenységet folytat
9.3. Nagykereskedelem (Kertv. 2.§ 18. pont)
10. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
10.1. Szeszesital kimérést
10.2. A R. 22.§ (1) bekezdésben meghatározott
tevékenységet
11. Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött
kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön
engedély alapján forgalmazott termékek köre,
megnevezése
A külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése
és a külön engedély száma, hatálya (egyes
kereskedelmi formák és helyek szerinti
bontásban)

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott
alkoholmentes- és szeszes ital,
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi,
cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém
stb.),
1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék
(gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.);
3. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási
textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő,
törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és
szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.);
4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk,
bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő);
5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati
cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb.);
6. Lábbeli- és bőráru;
27. Játékáru;
42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és
iparművészeti áru;
43. Emlék- és ajándéktárgy;
46. Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk,
sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség);
-

Igen

Kiskereskedelem,
Kereskedelmi ügynöki tevékenység
Nem
Nem
Nem

-

-

12.

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének,
módosításának és megszűnésének időpontja

Kezdet: 2014. július 16.
Megszűnt: 2015.03.18.

