
B/4/2010.      
 

Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartása a 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet alapján. 

 

 

 

 

1. nyilvántartásba vétel száma:  B/4/2010. 

2. kereskedő neve: DUDÁSKER 2000 Kft. (Dudás Zsolt ügyvezető) 

                    címe: 6784. Öttömös, Tanya 257/M. 

                    székhelye: 6784. Öttömös, Tanya 257/M. 

3. kereskedő cégjegyzékszáma: 06-09-014954 

4. a kereskedő statisztikai száma: 11733821-4671-113-06 

5. a kereskedelmi tevékenység helye: 6784. Öttömös, Tanya 257/M. 

     5.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):6784. Öttömös, Tanya 257/M. 

6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a keresked. tevékenység formája a Kertv. 3.§ (4) bek.    

  szerint: - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység.   

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 

    7.1. a napi/heti nyitvatartási idő: hétfőtől szombatig: 6:00 – 22:00 óra; vasárnap:7:00 – 20:00 óra. 

    7.2. az üzlet elnevezése: Petróczi Csárda 

    7.3. az üzlet alapterülete (m
2
):    112 m

2    
üzlet helyrajzi száma: 055/4. 

    7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: 35 fő 

    7.5. a 25.§ (4) bek. szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2003. 07. 17. 

8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 

                   - üzletben folytatott ker. tev.     

           helye: 6784. Öttömös, Tanya 257/M. 

   8.1. termék megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből (melléklet):1.1. Meleg, hideg étel, 

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

                Alkoholmentes– és szeszes ital, 1.4. Cukrászati készítmény, 1.5. Hús és hentesáru, 1.6. Hal,  

          1.7. Zöldség és gyümölcs, 1.8. Kenyér és pékáru, sütőipari termék, 1.9. Édességáru (csokoládé,               

                 desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb), 

          1.10. Tej, tejtermék, 1.11. Egyéb élelmiszer. 2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges   

                   kellék) 

   8.2. a Jöt. 3.§ (2) bek. szerinti termékek:………………………………………………………………………... 

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 

    9.1. Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2.§ 10. pont):……………………………………………….. 

    9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13.pont) megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 30. pont) amennyiben ilyen   

           tevékenységet folytat: vendéglátás: – melegkonyhás 

                                                                      - nem melegkonyhás 

    9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):………………………………………………………………….. 

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e: 

           - 10.1. szeszesital-kimérést: igen 

         - 10.2. a 22.§ (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: zeneszolgáltatás 

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján 

forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély 

számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):……………………………………... 

12. a kereskedelmi tevékenység  

            -  megkezdésének: 2010.07.26. 

            -  módosításának:  

            -  megszűnésének időpontja: 

 

 

 

 


