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Működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartása 

a 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet alapján. 

 

 

1. nyilvántartásba vétel száma: 15/1997. 

2. kereskedő neve: Magyar Posta Rt. Szegedi Igazgatóság 

                    címe: 6746. Szeged, Tisza Lajos krt. 43-45. 

                    székhelye: 6746. Szeged, Tisza Lajos krt. 43-45. 

3. kereskedő cégjegyzékszáma: 

                    vállalkozói nyilvántartási száma: 

                    kistermelő regisztrációs száma: 

4. a kereskedő statisztikai száma: 10901232 641111 401 

5. az üzlet: 

    5.1. a napi/heti nyitvatartási ideje: Hétfőtől – Péntekig: 8:00 -12:00,  12:30 – 16:00 óra 

                                                            Szombat: szabadnap. 

    5.2. címe, helyrajzi száma: 6784. Öttömös, Petőfi u. 16.   116/6. hrsz. 

    5.3. elnevezése: Posta 

    5.4. alapterülete (m
2
): 

6. üzletek szerinti bontásban a forgalmazott 

    6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján, 
    1. dohánytermékek; 

    2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények; 

    3. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer   

        tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek; 

    4. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik; 

    5. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú   

        pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló kormányrendelet szerinti játékos pirotechnikai   

        termékek, valamint a kis és a közepes tűzijáték termékek kivételével, az ott meghatározott   

        feltételekkel; 

    6. növényvédő szerek és hatóanyagaik; 

    7. nem veszélyes hulladék; 

    8. „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy     

        propán- bután gáz és az üzemanyag. 

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

          1.3. Csomagolt kávé, 1.9. Édességáru. 

   6.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: ásványolaj, alkoholtermék, sör,      

          bor, pezsgő, köztes alkoholtermék, dohánygyártmány. 

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

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

          7.2. nagykereskedelem (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:  

          - megkezdésének: 1993. 09. 27. 

          - módosításának:  

          - megszűnésének időpontja:  

 

 


