üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

00

Csütörtök

7 - 1200

700- 1200

700- 1200

700- 1200
1500-2100

Péntek

630 - 1400

Csütörtök

630 - 1400

Hétfő
1600-2100

Kedd
1500-2100

Szerda
1500-2100

1500-2100

Szombat

1500-2100

Vasárnap

1500-2100

630 - 1400
Hétfő

630 - 1400
Kedd

Szerda

Péntek

Szombat

630 - 1100

Vasárnap

zárva
 nem

 nem

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

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének,
módosításának és megszűnésének időpontja

a 22. § (1) bekezdésben meghatározott
tevékenységet (zeneszolgáltatás,
műsoros előadás, szerencsejáték, stb.)
10.2.

Tevékenység megkezdésének ideje:
2004.06.16.
Tevékenység megszűnésének ideje:
2017.06.30.

igen

10.1.

Tevékenység megkezdésének ideje:
2008.06.10.
Tevékenység módosításának ideje:
2017.03.07.



10.
Annak ténye, hogy az
üzletben folytatnak-e

Friss hús (tőkehús, baromfi, vad) fagyasztott,-csomagolt. Hűtést igénylő tej és
tejtermék. SMKH Siófoki Járási Hivatal Járási Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztálya; SO-07I/EAO/00474-2/2017.

igen



9.3.

szeszesital kimérést

9.2.

nem

9.1.



8.2.

 igen

Nagykereskedelem

8.1.

 nem

Kiskereskedelem (vendéglátás)

7.6.

9.
Kereskedelmi formák és helyek
szerinti bontásban a tevékenység
jellege

igen

Kereskedelmi ügynöki tevékenység

8.
Egyes kereskedelmi formák és
helyek szerinti bontásban



kiskereskedelem, vendéglátás

kiskereskedelem

a Jöt. 3 § (2) bekezdése szerinti
termékek

7.5.
Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék

7.4.

Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék

7.3.

Termékek megnevezése és
sorszáma a 6. melléklet alapján

7.2.

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital; 1.3. Csomagolt
kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes
ital

Vásárlók könyve használatbavételi
időpontja

7.1.

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

Vendéglátó üzlet esetében
befogadóképessége

7.
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik

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, hentesáru; 1.7. zöldség és
gyümöls; 1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék; 1.9.
Édességáru, 1.10. Tej, tejtermék; 1.11. Egyéb élelmiszer;
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk; 21. Háztartási
tisztítószer, vegyi áru; 32. Állateledel, takarmány; 43.
E lék é já déktá

630 - 1400

2004.06.16.

700- 1200

2008.06.10.

700- 1200

35 fő

Üzlet alapterülete (m2)

6.

80 m2

5a.

70 m2

5.4.

Üzlet elnevezése

5.3.

Italbolt

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti
bontásban a kereskedelmi tevékenység formája

5.2.

Vegyesbolt

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

5.1.

Napi/heti nyitva tartási idő

Közlekedési eszközön folytatott értékesítés
esetén közlekedési eszköz megjelölése

Kereskedő statisztikai száma

4.

Üzleten kívüli és csomagküldő kereskedelem
esetében a működési terület jegyzéke

Kereskedő cégjegyzékszáma
vállalkozói nyilvántartási száma

3.
Mozgóbolt esetében a működési terület
útvonal jegyzéke

Kereskedő neve, címe, székhelye

5.
A kereskedemi tevékenység helye

Kereskedelmi tevékenység címe

Nyilvánatartásba vétel száma

2.

8669 Miklósi, Rákóczi u. 1.

63931006-5630-231-14

7911508

Tóth Ottó
8669 Miklósi, Szabadság tér 5.

2/2004.

1.

8669 Miklósi, Sétatér u. 2.

51224327-5211-231-14

4605308

Baji Dénes
8669 Miklósi, Sétatér u. 2.

2/2008.

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységet végzők nyilvántartása
Miklósi

11.
12.

1

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

800 - 1200

00

8 - 12

9 - 1300
00
00

800 - 1200

800 - 1200

800 - 1200

900- 1300

Péntek

-

Szombat

-

-

Vasárnap
-

Hétfő

1600-2200

Kedd

1600-2200

Szerda

1600-2200

Csütörtök

1600-2200

Péntek

1600-2200

Szombat

1600-2200

Vasárnap

1600-2000

igen

igen





nem

nem

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének,
módosításának és megszűnésének időpontja

a 22. § (1) bekezdésben meghatározott
tevékenységet (zeneszolgáltatás,
műsoros előadás, szerencsejáték, stb.)
10.2.

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

szeszesital kimérést

10.1.

Tevékenység megkezdésének ideje:
2017.04.05.





Nagykereskedelem

9.3.

10.
Annak ténye, hogy az
üzletben folytatnak-e

Tevékenység megkezdésének ideje:
2017.08.07.
Tevékenység megszűnésének ideje:
2018.07.28.

-

9.2.

nem

Csütörtök

9.1.



-

8.2.

 igen

Szerda

8.1.

nem

-

7.6.

9.
Kereskedelmi formák és helyek
szerinti bontásban a tevékenység
jellege



Kedd

8.
Egyes kereskedelmi formák és
helyek szerinti bontásban

 igen

Hétfő

Kiskereskedelem (vendéglátás)

7.5.

Kereskedelmi ügynöki tevékenység

7.4.

a Jöt. 3 § (2) bekezdése szerinti
termékek

7.3.

Termékek megnevezése és
sorszáma a 6. melléklet alapján

7.2.

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

7.1.
26. Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés,
kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítők stb.) ; 43. Emlék- és
ajándéktárgy; 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék

6.

Vásárlók könyve használatbavételi
időpontja

5a.

Vendéglátó üzlet esetében
befogadóképessége

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti
bontásban a kereskedelmi tevékenység formája

5.4.

Üzlet alapterülete (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.

Napi/heti nyitva tartási idő

Üzleten kívüli és csomagküldő kereskedelem
esetében a működési terület jegyzéke

Kereskedő statisztikai száma

5.1.

7.
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital; 1.3.
Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott
alkoholmentes- és szeszes ital; 1.9. Édességáru
(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt
fagylalt és jégkrém stb.)

csomagküldő kereskedelem

Magyarország

Kereskedő cégjegyzékszáma
vállalkozói nyilvántartási száma

4.

Mozgóbolt esetében a működési terület
útvonal jegyzéke

Kereskedő neve, címe, székhelye

3.

Kereskedelmi tevékenység címe

Nyilvántartásba vétel száma

2.

8669 Miklósi, Petőfi S. u. 19.

68127538-9003-231-14

51268372

Kádár-Szigeti Annamária
8660 Torvaj, Kossuth L. 75.
8669 Miklósi Petőfi S u 19

1/2017.

1.

8669 Miklósi, Rákóczi F. u. 1.

14578384-4120-113-01

01-09-910300

1063 Budapest Szív u 17 I em 6

MERHOD Kft.

2/2017.

5.
A kereskedelmi tevékenység helye

11.
12.

2

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

8669 Miklósi, Rákóczi F. u. 1.

69384440-5630-231-14

53105594

Polgár Attila e.v.
8669 Miklósi, Hegyi u. 15.

2/2018.

Kereskedő neve, címe, székhelye
Kereskedő cégjegyzékszáma
vállalkozói nyilvántartási száma
Kereskedő statisztikai száma
Kereskedelmi tevékenység címe
Mozgóbolt esetében a működési terület
útvonal jegyzéke
Üzleten kívüli és csomagküldő kereskedelem
esetében a működési terület jegyzéke
Közlekedési eszközön folytatott értékesítés
esetén közlekedési eszköz megjelölése

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

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti
bontásban a kereskedelmi tevékenység formája

2.
3.
4.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5a.
6.

Eőri Zoltán e.v.
8669 Miklósi, Május 1. u. 3.
53976862*
69989478-1812-231-14*
8669 Miklósi, Május 1. u. 3.

Szombat
900 - 1200
1600 - 2400
Vasárnap
900 - 1200
1600 - 2000

Tevékenység megkezdésének ideje:
2018.10.04.
*adatváltozás: 2019.08.14.

10.2.

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének,
módosításának és megszűnésének időpontja

10.1.

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

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

10.
Annak ténye, hogy az
üzletben folytatnak-e

Tevékenység megkezdésének ideje:
2018.12.06.

nem

9.3.



9.2.

 igen

9.1.

szeszesital kimérést

Nagykereskedelem

8.2.

nem

Kiskereskedelem (vendéglátás)

8.1.



Kereskedelmi ügynöki tevékenység

7.6.

9.
Kereskedelmi formák és helyek
szerinti bontásban a tevékenység
jellege

 igen

kiskereskedelem

a Jöt. 3 § (2) bekezdése szerinti
termékek

8.
Egyes kereskedelmi formák és
helyek szerinti bontásban

kiskereskedelem, vendéglátás

energiatermék, sör, csendes és habzó bor, egyéb csendes és
habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék, alkoholtermék

Termékek megnevezése és
sorszáma a 6. melléklet alapján

7.5.

2018.12.06.

7.
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik

1.1. Meleg-, hideg étel; 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és
szeszes ital; 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve
palackozott alkoholmentes- és szeszes ital; 1.9. Édességáru
(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt
fagylalt és jégkrém, stb.);

Vásárlók könyve használatbavételi
időpontja

7.4.

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

Vendéglátó üzlet esetében
befogadóképessége

1600 - 2400

7.3.

30 fő

-

Üzlet alapterülete (m2)

Csütörtök
800 - 1200
1600 - 2000
Péntek

7.2.

80 m2

-

Üzlet elnevezése

Kedd
800 - 1200
1600 - 2000
Szerda

7.1.

DEFKÓ ITALBOLT

Hétfő

Napi/heti nyitva tartási idő

43. Emlék- és ajándéktárgy

közvetlen értékesítés

Nyilvántartásba vétel száma

1.

1/2018.

5.
A kereskedelmi tevékenység helye

11.
12.

8.2.
9.1.
9.2.
9.3.
10.2.

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének,
módosításának és megszűnésének időpontja

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:
2019.02.15.

8.1.

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

Nagykereskedelem

7.6.

9.
Kereskedelmi formák és helyek
szerinti bontásban a tevékenység
jellege

szeszesital kimérést

Kiskereskedelem (vendéglátás)

7.5.

8.
Egyes kereskedelmi formák és
helyek szerinti bontásban

kiskereskedelem

7.4.

Kereskedelmi ügynöki tevékenység

7.3.

a Jöt. 3 § (2) bekezdése szerinti
termékek

7.2.

Termékek megnevezése és
sorszáma a 6. melléklet alapján

7.1.

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

7.
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik

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.);
4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru,
ruházati kiegészítő);
5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés,
babaágy, babaápolási cikk stb.);
27. Játékáru;
46. Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb
használtcikk, régiség);

6.

Vásárlók könyve használatbavételi
időpontja

5a.

2019.02.20.

5.4.

Vendéglátó üzlet esetében
befogadóképessége

5.3.

Üzlet alapterülete (m2)

5.2.

Üzlet elnevezése

5.1.

Napi/heti nyitva tartási idő

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti
bontásban a kereskedelmi tevékenység formája

69519226.4782.231.14

vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység

53300782

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

Deák Tímea e.v.
8669 Miklósi, Petőfi S. u. 22.

Közlekedési eszközön folytatott értékesítés
esetén közlekedési eszköz megjelölése

Kereskedő statisztikai száma

4.

Üzleten kívüli és csomagküldő kereskedelem
esetében a működési terület jegyzéke

Kereskedő cégjegyzékszáma
vállalkozói nyilvántartási száma

3.

Mozgóbolt esetében a működési terület
útvonal jegyzéke

Kereskedő neve, címe, székhelye

2.

Kereskedelmi tevékenység címe

Nyilvántartásba vétel száma

1.

1/2019.

5.
A kereskedelmi tevékenység helye

11.
12.

3

