üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Csütörtök
700- 1100

700- 1100
Péntek

Szombat

700- 1100

Vasárnap

zárva

700- 1500
Hétfő

700- 1500
Kedd

700- 1500
Szerda

Csütörtök

700- 1500

700- 1500
Péntek

Szombat

700- 1500

Vasárnap

700- 1500

Tevékenység megkezdésének ideje:
2000.04.01.

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének,
módosításának és megszűnésének időontja

10.2.

Külön engedély alapján forgalmazott termékek
köre, megnevezése, külön engedélyt kiállító
hatóság, külön engedély száma, hatálya

10.1.

Tevékenység megkezdésének ideje:
2002.05.16.

9.3.

Engedélyszám: 013-04-KÜE-00506

9.2.
Tej, tejtermék: hűtést igénylő tej és tejtermék.
Somogy Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatóság Siófok Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal
Engedélyszám: 0013-04-KÜE-00431
Hatálya: visszavonásig érvényes

9.1.

10.
Annak ténye, hogy az
üzletben folytatnak-e

Hús- és hentesáru: friss hús; hal: friss halászati termék, az élő hal kivételével;
tej, tejtermék: hútsét igénylő tej és tejtermék; meleg, hideg étel: vendéglátóipari termék
SMKHÉlelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Siófok
Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

8.2.

a 22. § (1) bekezdésben meghatározott
tevékenységet (zeneszolgáltatás,
műsoros előadás, szerencsejáték, stb.)

8.1.

 nem

Nagykereskedelem

7.6.

 igen

Kiskereskedelem (vendéglátás)

7.5.

 nem

Kereskedelmi ügynöki tevékenység

7.4.

 igen

a jövedéki adóról szóló törvény
szerinti jövedéki termékek

7.3.

szeszesital kimérést

Termékek megnevezése és
sorszáma a 6. melléklet alapján

7.2.

 nem

Napi fogyasztási cikket árusító üzlet
esetében: árusítótér nettó alapterülete,
gépjármű-várakozóhelyek száma,
telekhatártól mért távolsága és
elhelyezése

7.1.

9.
Kereskedelmi formák és helyek
szerinti bontásban a tevékenység
jellege

 igen

Vásárlók könyve használatbavételi
időpontja

8.
Egyes kereskedelmi formák és
helyek szerinti bontásban

 nem

Vendéglátó üzlet esetében
befogadóképessége

7.
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik

 igen

kiskereskedelem

Szerda

kiskereskedelem

700- 1100

Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék

7 - 1100

Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék

Kedd

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott
alkoholmentes- és szeszes ital; 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; 1.10. Tej, tejtermék; 1.11. Egyéb élelmiszer;

00

1.1. Meleg-, hideg étel; 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és
szeszes ital; 1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék; 1.9.
Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru,
előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

Hétfő

2000.04.01.

700- 1100

2002. 05. 16.

Üzlet alapterülete (m2)

6.

65 m2

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti
bontásban a kereskedelmi tevékenység formája

5a.

160 m2

Üzleten kívüli kereskedelem esetén: termék
forgalmazása céljából szervezett utazás
helye, időpontja

5.4.

Üzlet elnevezése

Közlekedési eszközön folytatott értékesítés
esetén közlekedési eszköz megjelölése

5.3.

4. sz. ABC

Üzleten kívüli és csomagküldő kereskedelem
esetében a működési terület jegyzéke

5.2.

Konya-Étterem

Mozgóbolt esetében a működési terület
útvonal jegyzéke

5.1.

Napi/heti nyitva tartási idő

Kereskedelmi tevékenység címe

Kereskedő cégjegyzékszáma
vállalkozói nyilvántartási száma,
ki t
lő
i t á ió á
Kereskedő statisztikai száma

Kereskedő neve,
címe,
székhelye

Nyilvántartásba vétel száma

5.
A kereskedelmi tevékenység helye

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7284 Somogydöröcske, Keleti u. 41.

4.

7284 Somogydöröcske, Nyugati u. 166.

11285531-4711-113-14

3.

14937158-5520-572-01

01 09 967334

1142 Budapest Rákospatak park 1 7 em 22

2.

01-09-926840

1097 Budpest Könyves Kálmán krt 12-14

DOMEXPORT Kft.

2/2011.

1.

Képzőközpont és Diákfalu Nonprofit Kft.

3/2012.

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységet végzők nyilvántartása
Somogydöröcske

11.
12.

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

üzleten kívüli kereskedelem; csomagküldő kereskedelem

Magyarország

Hétfő

Péntek

---

Szombat

---

Vasárnap

---

---

700 - 1100
Hétfő

700 - 1100
Kedd

700 - 1100
Szerda

700 - 1100
Csütörtök

700 - 1100
Péntek

7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
8.1.
8.2.
9.1.
9.2.
9.3.

1500-1800

1500-1800

1500-1800

1500-1800

Szombat

700 - 1100

Vasárnap

zárva
 nem

 igen

Tevékenység megkezdésének ideje:
2017.02.15.

10.2.

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének,
módosításának és megszűnésének időontja

10.1.

Külön engedély alapján forgalmazott termékek
köre, megnevezése, külön engedélyt kiállító
hatóság, külön engedély száma, hatálya

10.
Annak ténye, hogy az
üzletben folytatnak-e

Tevékenység megkezdésének ideje:
2017.08.09.

 nem

9.
Kereskedelmi formák és helyek
szerinti bontásban a tevékenység
jellege

 igen

kiskereskedelem

Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék

1. Élelmiszer; 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; 1.10. Tej, tejtermék; 1.11. Egyéb
élelmiszer; 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk; 20.
Illatszer, drogéria; 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru; 25.
Ó é ék
30 Vi á é k té ti ikk 32 Áll t l d l

1500-1800

8.
Egyes kereskedelmi formák és
helyek szerinti bontásban
a 22. § (1) bekezdésben meghatározott
tevékenységet (zeneszolgáltatás,
műsoros előadás, szerencsejáték, stb.)

7.2.

2017.08.14.

7.
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik

szeszesital kimérést

7.1.

45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék

Nagykereskedelem

---

Kiskereskedelem (vendéglátás)

Csütörtök

Kereskedelmi ügynöki tevékenység

Szerda

a jövedéki adóról szóló törvény
szerinti jövedéki termékek

---

Termékek megnevezése és
sorszáma a 6. melléklet alapján

---

Napi fogyasztási cikket árusító üzlet
esetében: árusítótér nettó alapterülete,
gépjármű-várakozóhelyek száma,
telekhatártól mért távolsága és
elhelyezése

Kedd

Vásárlók könyve használatbavételi
időpontja

6.

Vendéglátó üzlet esetében
befogadóképessége

5a.

Üzlet alapterülete (m2)

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti
bontásban a kereskedelmi tevékenység formája

5.4.

40 m2

Üzleten kívüli kereskedelem esetén: termék
forgalmazása céljából szervezett utazás
helye, időpontja

5.3.

Üzlet elnevezése

Közlekedési eszközön folytatott értékesítés
esetén közlekedési eszköz megjelölése

5.2.

Vegyesbolt

Üzleten kívüli és csomagküldő kereskedelem
esetében a működési terület jegyzéke

5.1.

Napi/heti nyitva tartási idő

Mozgóbolt esetében a működési terület
útvonal jegyzéke

Kereskedő cégjegyzékszáma
vállalkozói nyilvántartási száma,
ki t
lő
i t á ió á
Kereskedő statisztikai száma

Kereskedő neve,
címe,
székhelye

Nyilvántartásba vétel száma

Kereskedelmi tevékenység címe

4.

7284 Somogydöröcske, Keleti u. 80.

68049782-3299-231-14

3.

68396761-4711-231-14

51147314

7284 Somogydöröcske Rózsadomb u 110

2.

51687085

7284 Somogydöröcske Nyugati u 132

Réder-Minda Ágnes Felícia

1/2017.

1.

Kálmánchei Hajnalka

2/2017.

5.
A kereskedelmi tevékenység helye

11.
12.

