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

Sorszám

A nyilvántartásba
vétel száma
neve

1.

2.

5/1997.

1/2018/B

SZENTGOTTHÁRD
ÉS VIDÉKE ÁFÉSZ

MAGYAR POSTA
ZRT.

címe, illetve székhelye

9970 Szentgotthárd,
Hunyadi u. 21.

1138 Budapest
Dunavirág u. 2-6.

cégjegyzékszáma, vállalkozói
nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs
száma

18-02-000290

01-10-042463

Az üzlet

statisztikai száma

napi/heti nyitvatartási ideje

címe

helyrajzi száma

elnevezése

alapterülete
sorszáma

100422-5211-129-18

10901232-6411-114-01

H - K: 06:00 - 10:00,
Sz - Cs - P: 06:00 - 14:00
P: 06:00 – 11:00

H – P: 07:30-12:00
12:30-15:00;
Szo-V: Zárva

9963 Magyarlak,
Kossuth u. 139.

9963 Magyarlak,
Kossuth u. 240.

64 hrsz

501/2 hrsz

Üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység jellege

Üzletek szerinti bontásban a forgalmazott

üzletköteles termékek
(3. melléklet alapján)

46. számú vegyesbolt

Magyarlak Postabolt

79 m 2

66 m 2

megnevezése

21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru
37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termelésnövelő anyag…

37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termelésnövelő anyag…

egyéb termékek
(6. melléklet alapján)

sorszáma

a Jöt. 3.§ (2) bek.
szerinti termékek
megnevezése

kiskereskedelem
(Kertv. 2.§ 13. pont)

alkoholtermék
sör
bor
pezsgő
köztes alkoholtermék

kiskereskedelem

nagykereskedelem
(Kertv. 2.§ 18. pont)

Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak

a külön engedély alapján
forgalmazott termékek megnevezése
köre

a külön engedélyt kiállító hatóság

a külön engedély száma

a külön engedély
hatálya

Vas Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság
Körmendi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

27.9/02402/0001/2011

visszavonásig

A kereskedelmi
tevékenység
megkezdésének
időpontja

A kereskedelmi
tevékenység
módosításának
időpontja

megnevezése
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
11.
16.
17.
18.
20.
24.
27.
32.
43.
1.3.

1.9.
1.11.
1.12.
7.
9.
11.
12.
16.
17.
18.
19.
20.
26.
27.
28.
43.
44.

Élelmiszer
Dohányterméket kiegészítő termék
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű...)
Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru...)
Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy...)
Lábbeli és bőráru
Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk
Villamos háztartási készülék és villamossági cikk
Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.)
Könyv
Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány
Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.)
Illatszer, drogéria
Palackos gáz
Játékáru
Állateledel, takarmány
Mezőgazdasági,
és borászati
cikk, növényvédő
szer,éstermésnövelő
Csomagolt
kávé,méhészeti
dobozos, illetve
palackozott
alkoholmentesszeszes ital anyag...
Édességáru
Egyéb élelmiszer
Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék
Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk
Villamos háztartási készülék és villamossági cikk
Audiovizuális termék
Telekommunikációs cikk
Könyv
Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány
Papír- és írószer, művészellátó cikk
Számítógépes hardver- és szoftver termék
Illatszer, drogéria
Sportszer, sporteszköz
Játékáru
Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék
Emlék- és ajándéktárgy
Numizmatikai termék

kiskereskedelem

1.5. Hús- és hentesáru
1.6. Hal
1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)

2004.06.11

2011.06.30

2018.04.20

A kereskedelmi
tevékenység
megszűnésének
időpontja

