Adatszolgáltatás alapadatbázis felállításához
bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységről és üzlet működési engedélyről
Megye:
Kereskedő

Kereskedelmi hatóság

A közhiteles
nyilvántartás
elérhetősége
(honlap link)

Nyilvántartásba vétel
száma

Komjáti
Bódvaszilasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 3/2008
Bódvaszilasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 4/2008
Bódvaszilasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 1/2014

Neve

Címe

Székhelye

Cégjegyzékszáma

Nyilvántartási száma
(egyéni vállalkozó esetén)

Krajnyákné Szabados Tímea
3765 Tornaszentandrás, Szabadság
3766 Tornaszentandrás,
út 39/A.
Szabadság út 39/A. ES-179076
Virág László
3765 Komjáti, Petődi Sándor3766
út 13.
Komjáti, Petődi Sándor út 13.
ES-179247
Bódvaszilaskörnyéki Coop Kereskedelmi
3763 Bódvaszilas,
Kft.
Kossuth út
3763
9. Bódvaszilas, Kossuth
05-09-026754
út 9.

Regisztrációs száma
(kistermelő esetén)

Statisztikai száma

Címe

Működési terület és útvonal
(mozgóbolt esetén)

49466896 3675 Komjáti, Petőfi utca 12.
45159323 3765 Komjáti, Petőfi Sándor utca 13.
24866859-4711-113-05
3765 Komjáti, Petőfi Sándor utca 13.

Kereskedelmi tevékenység helye

működési terület jegyzéke
közlekedési eszköznek a megjelölése
a működési területével érintett települések,
(közlekedési eszközön folytatott értékesítés
vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése
esetén)
(üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében)

Kereskedelmi tevékenység formája
Termék forgalmazása céljából szervezett utazás
vagy tartott rendezvény helye és időpontja,
illetve a szervezett utazás
keretében tartott rendezvény esetén
az utazás indulási és célhelye, valamint az utazás időpontja
(üzleten kívüli kereskedelem esetén)

Tevékenység helye szerinti bontásban
(a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint)

Nyitvatartása
(napi/heti)

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Címe

Helyrajzi száma

3675 Komjáti, Petőfi utca 12.
3765 Komjáti, Petőfi Sándor utca 13.
3765 Komjáti, Petőfi Sándor utca 13.

Elnevezése

Alapterülete (m2)

Üzlet

Befogadóképessége
(vendéglátó üzlet esetén)

Termékek (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)

Üzlethez létesített gépjárműÜzlethez létesített gépjárműVásárlók könyve használatba vételének időpontja
Árusítótér nettó alapterülete
várakozóhelyek (telekhatártól mért
várakozóhelyek száma
(209/2010. (IX. 29.) Korm. rendelet 25. § (4)
(napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet
távolsága és elhelyezése)
(napi fogyasztási cikket értékesítő
bekezdése szerinti esetben)
esetén)
(napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet
üzlet esetén)
esetén)

2008. augusztus 6.
2008. augusztus 29.
2014. március 19.

Megnevezés és sorszám
a 3. melléklet alapján
(üzletköteles termék esetén)

Megnevezés és sorszám
a 6. melléklet alapján

A Jöt. 3. § (2) bekezdése
szerintiek megnevezése

1.1. Meleg-hideg étel; 1.2. Kávéital,
b-alkoholtermék;
alkoholmentes
c-sör;
és szeszes
d-bor; e-pezsgő
ital; 1.3. Csom
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és
b-alkoholtermék;
szeszes ital; 1.3.c-sör;
Csomagolt
d-bor;kávé,
e-pezsgő
dobozos,
1.1. Meleg-hideg étel; 1.3. Csomagolt
b-alkoholtermék;
kávé, dobozos,
c-sör;illetve
d-bor;palackozott
e-pezsgő alk

Tevékenység jellege

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

; c-sör; d-bor; e-pezsgő
; c-sör; d-bor; e-pezsgő
; c-sör; d-bor; e-pezsgő

Kiskereskedelem
(megjelölve a
vendéglátást,
amennyiben ilyen
tevékenységet folytat)

Az üzletben folytat-e

Nagykereskedelem

Szeszesital-kimérést

igen
igen
igen

A 209/2010. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. §
(1) bekezdésben
meghatározott
tevékenységet

nem
nem
nem

Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység folytatása esetén

Termékek köre

Termékek megnevezése

Engedélyt kiállító
hatóság

Engedélyszám

Engedély hatálya

Kereskedelmi tevékenység

Megkezdése

Módosítása

2008. augusztus 6.
2008. augusztus 29.
2014. március 19.

Megszűnése

