
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván
-tartásba

vétel
száma:

13.

Kereskedő 
Neve:

 Somogyi Gyula
Címe és Székhelye:       8174 
Balatonkenese Fő u. 53.  

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 

kistermelő regisztrációs száma:  201450
Statisztikai  szám:   

A kereskedelmi tevékenység

Megkezdésének időpontja:  2014. 03. 28. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek):

8482 Doba, Somlóhegy 1372/3  hrsz

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:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység  egy  egész  megyére  vagy  az  ország  egészére  kiterjed  -  a  megye,  illetve  az

országos jelleg megjelölése:

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási 
idő:       Alkalmanként  

előzetes egyeztetés 
alapján 

Az üzlet elnevezése: az üzlet alapterülete

(m2): 50 m2

vendéglátó  üzlet
esetében  befogadó-

képessége:  

vásárlók  könyve  használatba  vételének
időpontja: 2014.03.28.

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:

59. Egyéb : Termelői borkimérés 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 

 d) a bor

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont):

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv.  2.  § 13. pont),  megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: igen A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet:
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):




