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A kereskedelmi tevékenység
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2009. 11. 11.

Módosításának időpontja: Bérbeadás   2013. 07. 15. Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek):
8482 Doba, Kossuth u. 2.

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:
Kedd-Péntek  6-12   14-16
Hétfő-Szombat  6-12

Az üzlet elnevezése:

Élelmiszerüzlet

az üzlet alapterülete

(m2):
80

vendéglátó  üzlet
esetében  befogadó-
képessége:

vásárlók  könyve  használatba  vételének
időpontja:

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban



Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:
1.1.; 1.3.; 1.5.; 1.6.; 1.7.; 1.8.; 1.9.; 1.10.; 1.11.; 2.; 3.; 18.; 20.; 21.; 32.;
34.; 43.
1.1 Meleg- hideg étel
1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és 
szeszesital
1.5 Hús- és hentesáru
1.6 Hal
1.7 Zöldség- és gyümölcs
1.8 Kenyér- és pékáru, sütőipari termék
1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt 
fagylalt és jégkrém stb.)
1.10 Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)
1.11 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb 
magvak, cukor, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)
2.Dohányterméket kiegészítő termék 
3. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, 
ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 
szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, varrócérna, gomb stb.)
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.)
20. Illatszer
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru
32. Állateledel, takarmány
34. Szexuális termék
43. Emlék- és ajándéktárgy

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

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: Nem 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):

 


