
Működési engedéllyel rendelkező üzletek a 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet alapján. 

B, Működési engedéllyel rendelkező üzlet esetében: 

1. a 
nyilvántartásba 
vétel száma; 

2/2014 1/2008 50/2010 6%2016 1/2007     

2. a kereskedő 
neve, címe, 
illetve székhelye; 

Neon Food Kft. 
3848 Csobád, Petőfi út 
48. 

Kriván Family 
Szolgáltató Kft. 
3848 Csobád, 
Dózsa Gy. út 6. 

Hanti Ede Pál 
3524. Miskolc, 
Klapka György 
út 24. 3/2. 

Köpeczi Trans 
Kft. 
Csobád, Dózsa 
yg. u. 26. 
Baktakék, 
Kossuth u. 28. 

Abaúj Coop Zrt. 
Csobád, Petőfi 
út.16. 
Encs, Petőfi út 71 
71-73 

    

3. a kereskedő 
cégjegyzékszáma
, vállalkozói 
nyilvántartási 
száma, illetve 
kistermelő 
regisztrációs 
száma; 

05-09-027459 05-09-025549 866081 05-09-027449 05-10-000328     

4. a kereskedő 
statisztikai 
száma; 

25059207-4711-113-05  
24306616-
5630-113-05 

45097698-4719-
231-05 

25054477-
4941-43-05 

1183544252111140
5 

    

5. az üzlet          

5.1. a napi/heti 
nyitvatartási 
ideje, 

H-Sz:07.00-11.00, 
15.00-19.00. 
V:08.00-11.00,15.00-
19.00 

7:00-21:00 h-p: 7:00-14:00 
szombat: 7:00-
12:00 

 hétfő-péntek 06:00-
14:30, szombat 
06:00-12:00 

    

5.2. címe, 
helyrajzi száma, 

101/2    120/3     

5.3. elnevezése, Fűszer-Csemege Büfé Italszolgáltatás Iparcikk jellegű 
vegyes 
kiskereskedelem 

kiskereskedele
m 

23. sz. ABC     

5.4. alapterülete 
(m 2) 

100 m2    104 m2     

6. üzletek szerinti 
bontásban a 
forgalmazott 

         

6.1. üzletköteles 
termékek, 
megnevezése, 
sorszáma a 3. 
melléklet alapján, 

         

6.2. egyéb 
termékek 
megnevezése, 
sorszáma a 6. 
melléklet alapján, 
illetve ebből, 

Kávéital,alkoholmentes 
és szeszesital, csomagolt 
kávé, dobozos, illetve 
palackozott 
alkoholmentes-és 
szeszes ital, cukrászati 
készítmény, édesipari 

        



termék, hús hentesárú, 
hal, zöldség és gyümölcs, 
kenyér és pékárú, 
sütőipari termékek, 
édességárú, tej, 
tejtermék, egyéb 
élelmiszer, 
dohányterméket 
kiegészítő termék, 
játékárú, állateledel, 
takarmány, emlék és 
ajándéktárgy, illatszer, 
drogéria, háztartási 
tisztítószer, vegyi árú 

6.3. a Jöt.3. § (2) 
bekezdése 
szerinti termékek 
megnevezése; 

Alkoholtermék, pezsgő, 
sör, bor, köztes 
alkoholtermék 

        

7. üzletek szerinti 
bontásban a 
folytatni kívánt 
kereskedelmi 
tevékenység 
jellege: 

         

7.1. 
kiskereskedelem 
(Kertv. 2. § 
13.pont), 

Kiskereskedelem   kiskereskedelem Élelmiszer jellegű 
vegyes 
kiskereskedelem 

    

7.2. 
nagykereskedele
m (Kertv. 2. § 18. 
pont); 

         

8. ha az üzletben 
külön 
engedélyhez 
kötött 
kereskedelmi 
tevékenységet 
folytatnak, a 
külön engedély 
alapján 
forgalmazott 
termékek körét, 
megnevezését, 
továbbá a külön 
engedélyt kiállító 
hatóságot és a 
külön engedély 
számát, hatályát; 

         

9. a kereskedelmi 
tevékenység 

2014.11.04.Mód.időpont
. 

        



megkezdésének, 
módosításának és 
megszűnésének 
időpontja. 

 


