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V. Zárva

9943 Kondorfa,
 Alvég út. 4.

Fókusz üzlet 66 m2 21. Háztartási tisztítószer, vegyiáru
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Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
Cukrászati készítmény, édesipari termék
Hús-és hentesáru
Zöldség- és gyümölcs
Kenyér- és pékáru, sütőipari termék
Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru...)
Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék, stb.)
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak...)
Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény és biotermék...)
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília...)
Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru...)
Babatermék (csemcsemő-és kisgyermek ruházati cikk, babakocsi, babaülés,...)
Lábbeli- és bőráru
Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk
Audiovizuális termék(zenei-és videó felvétel, CD, DVD, stb.)
Könyv
Papír-és írószer, művészellátó cikk(vászon, állvány, stb.)
Illatszer, drogéria
Óra-és ékszer
Játékáru
Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny
Virág és kertészeti cikk
Állateledel, takarmány
Fotócikk
Optikai cikk
Emlék- és ajándéktárgy

alkoholtermék kiskereskedelem 1.10 Tej, tejtermék
Vas Megyei Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatal 

Járási Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hivatala
VA-02I/ÁÉH/926-3/2013 visszavonásig 2013-10-11
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megnevezése a külön engedélyt kiállító hatóság a külön engedély száma
a külön 

engedély 
hatálya

üzletköteles termékek 
(3. melléklet alapján)

egyéb termékek
(6. melléklet alapján) a Jöt. 3.§ (2) bek. 

szerinti termékek 
megnevezése

kiskereskedelem 
(Kertv. 2.§ 13. 

pont)

nagykereskedelem 
(Kertv. 2.§ 18. pont)

a külön engedély 
alapján forgalmazott 

termékek köre

A kereskedelmi 
tevékenység 

megszűnésének 
időpontjaneve

címe, illetve 
székhelye

cégjegyzékszáma, 
vállalkozói nyilvántartási 
száma, illetve a kistermelő 

regisztrációs száma

statisztikai száma
napi/heti 

nyitvatartási ideje
címe

helyrajzi 
száma

elnevezése alapterülete

A 210/2009. (IX.29.) Korm.rendelet alapján vezetett nyilvántartás
működési engedéllyel rendelkező üzlet esetében

Sorszám
A 

nyilvántartásba 
vétel száma

A kereskedő Az üzlet Üzletek szerinti bontásban a forgalmazott
Üzletek szerinti bontásban a folytatni 

kívánt kereskedelmi tevékenység 
jellege

Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak

A kereskedelmi 
tevékenység 

megkezdésének 
időpontja

A kereskedelmi 
tevékenység 

módosításának 
időpontja


