NYILVÁNTARTÁS
a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységről
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján

PÁPASALAMON
A kereskedelmi tevékenység helye
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik
sorszám

1.

Nyilvántartásba vétel
száma

1/2009.B

Kereskedő neve, címe,
székhelye

Jakab Tiborné
8594 Pápasalamon
Széchenyi u. 13.

Kereskedő
cégjegyzékszáma,
vállalkozói nyilvántartási
száma, illetve a kistermelő
regisztrációs száma

2.

2/2009.B

3.

3/2015.B

a kereskedelmi
tevékenység címe

3768963

53962917- 4711231-19

19-09-503527

8594 Pápasalamon, Petőfi
tér 14.

61143225-4711-23119

8594 Pápasalamon,

11526560-5141-11319

8555 Bakonytamási,

Petőfi tér 4.

KOZMOKER Kft.,
8555 Bakonytamási,
Batthyány u. 5.

mozgóbolt esetében
a működési terület
és az útvonal

üzleten kívüli
kereskedés és
csomagküldő
kereskedelem
esetében a működ.i
ter.

csomagküldő
kereskedelem
esetében a működési
terület

Kereskedelmi tevékenység helye
szerinti bontásban a
kereskedelmi tevékenység
formája a Kertv. 3. § (4)
bekezdése szerint;
napi/heti nyitva tartási idő

üzlet elnevezése

az üzlet
alapterülete (m2)

vendéglátó üzlet
esetében
befogadóképessége

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban

A vásárlók könyve
használatba
vételének időpontja

H – P: 7.00-12.30
13.30-16.00
3110468

Horváth Ferenc
8594 Pápasalamon

A kereskedő
statisztikai száma

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

7.00-13.00
9.00-11.00

H – P: 7.00-12.30
13.30-16.00
üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

Kossuth u. 58.

Batthyány u. 5.

Sz:
V:

Pápasalamon
község területe

mozgóbolt útján folytatott
kereskedelmi tevékenység

Sz:
V:

7.00-13.00
9.00-11.00

Ve gyesk ere ske dé s

ÁBC Élelmiszer
jellegű vegyes üzlet

50

30

2014. 07. 09.

2003.03.17.

termékek me g n e v ez é s e és sorszáma a
6. melléklet alapján

a Jöt. 3. § (2)
bekezdése szerinti termékek

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve
palackozott alkoholmentes- és szeszes
ital; 1.4. Édesipari termék; 1.5.
Hentesáru; 1.6. Hal (fagyasztott); 1.7.
Zöldség- és gyümölcs; 1.8. Kenyér- és
pékáru, sütőipari termék; 1.9.
Édességáru; 1.10; Tej, tejtermék; 1.11;
alkoholtermék, sör, bor, pezsgő,
Egyéb élelmiszer; 2. Dohányáru; 3.
Textil; 4. Ruházat; 5. Babatermékek; 9.
köztes alkoholtermék,
Villamos háztartási készülék és
dohánygyártmány
villamossági cikk; 18. Papír- és írószer;
20. Illatszer, drogéria; 21. Háztartási
tisztítószer, vegyi áru; 25. Óra- és
ékszer; 26. Sportszer, sporteszköz; 27.
Játékáru; 30. Virág és kertészeti cikk; 32.
Állateledel, takarmány; 34. Szexuális
termék; 40. Kegytárgy, kegyszer,
egyházi cikk; 43. Emlék- és ajándéktárgy
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve
palackozott alkoholmentes- és szeszes
ital; 1.4. Édesipari termék; 1.5.
Hentesáru; 1.6. Hal (fagyasztott); 1.7.
Zöldség- és gyümölcs; 1.8. Kenyér- és
pékáru, sütőipari termék; 1.9.
Édességáru; 1.10; Tej, tejtermék; 1.11; alkoholtermék, sör, bor, pezsgő,
Egyéb élelmiszer; 2. Dohányáru; 3.
köztes alkoholtermék,
Textil; 7. Háztartási felszerelés;
dohánygyártmány
14. Vasáru, barkács anyag; 18. Papír- és
írószer; 20. Illatszer, drogéria; 21.
Háztartási tisztítószer, vegyi áru; 26.
Sportszer, sporteszköz; 27. Játékáru; 32.
Állateledel, takarmány; 37.
Mezőgazdasági cikk (Vetőmag); 43.
Emlék- és ajándéktárgy
4. Ruházat 6. Lábbeli- és bőrárú

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység
jellege

kereskedelmi
ügynöki
tevékenység (Kertv.
2. § 10. pont)

kiskereskedelem (Kertv. 2. §
13. pont), megjelölve a
vendéglátást (Kertv.
2. § 30. pont), amennyiben
ilyen

nagykereskedelem (Kertv. 2. §
18. pont)

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

szeszesital- kimérést

a 22. § (1) bekezdésben
meghatározott
tevékenységet

ha a kereskedő külön engedélyhez kötött
kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön
engedély alapján forgalmazott termékek köre,
megnevezése, a külön engedélyt kiállító
hatóság és a külön engedély száma, hatálya
(egyes kereskedelmi

A kereskedelmi tevékenység
megkezdésének módosításának
és megszűnésének időpontja.

Kezdés:
X

1997.augusztus 01.
nem

nem

Megszűnés:
2016. február 04.

Kezdés:
2002. december 23.
X

nem

nem

X

nem

nem

Megszűnés:
2016. február 24.

Kezdés:
2015. április 15.

