Oszlár községben a 210/2009. (XI. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás
a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységről
Sorszám: 1.
1. Nyilvántartásba vétel száma:
2. A kereskedő neve, címe, székhelye:
3. A kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma:
4. A kereskedő statisztikai száma:
5. A kereskedelmi tevékenység helye:
5.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében címek):
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:
5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a
működési terület jegyzéke, működési területével érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a
megye illetve az országos jelleg megjelölése:
5.4. közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a közlekedési
eszköznek a megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés
feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak
5.a. 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
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi
tevékenység formája a Kertv.3.§(4) bekezdése szerint.
7. amennyiben a kereskedelemi tevékenység üzletben történik
7.1 napi/heti nyitvatartási ideje:
7.2 az üzlet elnevezése:
7.3 az üzlet alapterülete (m2):
7.4 vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:
7.5 a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatbavételének
időpontja:
7.6. napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó
alapterülete, az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok
telekhatártól mért távolsága és elhelyezése (saját telken vagy más telken
parkolóban, parkolóházban, vagy közterületek közlekedésre szánt területe
egy részén, illetve a közforgalom céljára átadott magánút egy részén)
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből
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üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység
Hétfő-Péntek: 07.00-17.00
Szombat-Vasárnap: 07.00-12.00
EPERKE ÁBC
---2012.07.13.

1.1. Meleg-, hideg étel,
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott
alkoholmentes- és szeszes ital,
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék,
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, só,
száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel
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.);
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon,
állvány stb.);
20. Illatszer, drogéria;
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru;
25. Óra- és ékszer;
26. Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés,
kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész,

tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.);
27. Játékáru;
30. Virág és kertészeti cikk;
32. Állateledel, takarmány;
37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk,
növényvédő szer, termésnövelő anyag, a
tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép
(pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer,
kötözőfonal, zsineg stb.);
43. Emlék- és ajándéktárgy;

8.2. Forgalmazott jövedéki termék;

a) energiatermék
b) sör
c) csendes és habzóbor
d) egyéb csendes és habzó erjesztett ital
e) alkoholtermék
f) köztes alkoholtermék

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, illetve

----

10.2. a 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet
11. 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)
12. a kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és
megszűnésének időpontja

-------

----kiskereskedelem
-----------
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módosítás: 2016.03.02.
módosítás: 2017.06.08.

Sorszám: 2.
1. Nyilvántartásba vétel száma:
2. A kereskedő neve, címe, székhelye:
3. A kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma:
4. A kereskedő statisztikai száma:
5. A kereskedelmi tevékenység helye:
5.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében címek):
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:
5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a
működési terület jegyzéke, működési területével érintett települések, vagy ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a
megye illetve az országos jelleg megjelölése:
5.4. közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a közlekedési
eszköznek a megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés
feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak
5.a. 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
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi
tevékenység formája a Kertv.3.§(4) bekezdése szerint.
7. amennyiben a kereskedelemi tevékenység üzletben történik
7.1 napi/heti nyitvatartási ideje:

7.2 az üzlet elnevezése:
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üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfő:
06.00 - 17.00
Kedd.
06.00 - 17.00
Szerda:
06.00 - 12.00
Csütörtök: 06.00 - 17.00
Péntek:
06.00 - 17.00
Szombat: 06.00 - 10.00
Vasárnap: 07.00 - 09.00
MINI ABC

Ebédidő: 12.00-14.00
Ebédidő : 12.00-14.00
Ebédidő: 12.00 - 14.00
Ebédidő: 12.00 -14.00

7.3 az üzlet alapterülete (m2):
7.4 vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:
7.5 a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatbavételének
időpontja:
7.6. napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó
alapterülete, az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok
telekhatártól mért távolsága és elhelyezése (saját telken vagy más telken
parkolóban, parkolóházban, vagy közterületek közlekedésre szánt területe
egy részén, illetve a közforgalom céljára átadott magánút egy részén)
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
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8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből

1. Élelmiszer
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott
alkoholmente- és szeszesital
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék
1.5. Hús-és hentesáru
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, só, fűszer, száraztészta,
kávé, tea, ecet, méz, bébiétel stb.)
2. Dohányterméket kiegészítő termék
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány
18. Papír- írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány
stb.)
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru
24. Palackos gáz
32. Állateledel, takarmány
43. Emlék- és ajándéktárgy
45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék

8.2. Forgalmazott jövedéki termékek;

a) energiatermék
b) sör
c) csendes és habzóbor
d) egyéb csendes és habzó erjesztett ital
e) alkoholtermék
f) köztes alkoholtermék

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, illetve

----

10.2. a 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet
11. 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)
12. a kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és
megszűnésének időpontja

----

----kiskereskedelem
-------igen
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