NYILVÁNTARTÁS A BEJELENTÉS- ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY-KÖTELES KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓKRÓL

nyilvántartásba vétel

a kereskedő

száma

indoka
B=bejelentéshez
kötött E=működési
engedély köteles
BE=mindkettő

neve

címe

xxx

xxx

xxx

xxx

8/1998

BE

Török Tamásné

1/2015/B

B

Sales és Társai Kft

1/2016/B

B

Várnai Gergely
Bengedúz

2/2016

B

Andezit Szalon Kft

3045 Bér. Fő tér 1.

székhelye

cégjegyzékszáma/
vállalkozói nyilvántartás
száma/
kistermelői regisztrációs
száma

statisztikai
száma

elnevezése

xxx

xxx

xxx

xxx

3045 Bér, virágos
puszta 1.

3045 Bér, Virágos
puszta 1.

3045 Bér, Virágos
puszta 1.

3045 Bér, Virágos
puszta 1.

12-09-009202

252965965610-113-12

37914102

6,67076E+16

12-09-00952014

255372645510-113-12

Malom Udvar Étterem

Andezit Szalon Kft

kereskedelmi tevékenység helye, formája

címe

helyrajzi
száma

alapterülete m2

kereskedelmi ügynöki
tevékenység /
kiskereskedelem /
vendéglátás /
nagykereskedelem

xxx

xxx

xxx

xxx

Ü=üzletben folytatott
M= mozgóbolt
B=bevásárlóközpont
V=vásár, piac
K=közterület
KK=közvetlen
értékesítés
ÜK=üzleten kívüli
CS=csomagküldő
A=automata
xxx

kiskereskedelem

üzletben folytatott

vendéglátás

üzletben folytatott

vendéglátás

üzleten kívüli

1.9 Édességáru
59. Egyéb

üzletben folytatott

1.1. Meleg-hideg étel
1.2 Kávéital,
alkoholmentes-és
szeszes ital

3045 Bér, Fő tér
1.

3045 Bér, Ujtelep u. 4.

3045 Bér, Táncsics u. 3045 Bér, Táncsics u.
9
9.

kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzlet

3045 Bér,
Táncsics u. 9

3045 Bér, Virágos
puszta1.

80

062/1

vendéglátás

üzletköteles termékek
megnevezése és sorszáma

egyéb termékek megnevezése
és sorszáma

xxx

jövedéki termékek
megnevezése

xxx

1.1 Meleg-, hideg étel
1.2 Kávéital, alkoholmentesés szeszesital
1.4 Cukrászati készítmények,

élelmiszer jellegű vegyesbolt

üzleten kívüli kereskedés és
csomagküldő kereskedelem
esetében a működési terület
mozgóbolt esetében a jegyzéke, a működési területével
működési terület és az érintett települések, vagy - ha a
útvonal jegyzéke
tevékenység egy egész megyére
vagy az ország egészére kiterjed
- a megye, illetve az országos
jelleg megjelölése
xxx

xxx

alkoholtermék, sör,
bor, pezsgő, köztes
alkoholtermék

országos jellegű

alkoholtermék, sör,
bor, pezsgő, köztes
alkoholtermék

szeszes ital

szeszes ital,

szeszes ital,
alkoholtermék, sör,
bor,
pezsgő, köztes
alkoholtremék
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amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik
csomagküldő kereskedelem
esetében a működési
területével érintett
települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész
megyére vagy az ország
egészére kiterjed - a megye,
illetve az országos jelleg
megjelölése
xxx

vendéglátó üzlet esetén

a napi/heti nyitvatartási idő

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

szombat

vasárnap

vásárlók könyve
használatba
vételének időpontja

befogadóképessége

szeszesitalt
kimérést
folytatnak

zeneszolgáltatást
folytatnak

xxx

xxx

xxx

xxx

műsoros
szórakoztató
előadást, táncot
játékot
szerveznek
folytatnak

xxx

xxx

játékautomata
üzemeltetést
folytatnak

xxx

forgalmazott
külön engedélyt
termékek
kiállító hatóság
köre,
megnevezése
megnevezése

xxx

xxx

külön engedély

hatálya

zárva

zárva

zárva

15.00-21.00

12.00-22.00

12.00-22.00

2015. június 18

63 fő

igen

igen

igen

nem

2015. június 18.

07.00-22.00

07.00-22.00

07.00-22.00

07.00-22.00

07.00-22.00

07.00-22.00

2016.04.15

80 fő

igen

igen

igen

nem

Nógrád megyei
Kormányhivata
l
Pásztói Járási

313/02/KüE/003
41

módosításának

időpontja
1998.11.25

édesipari
termék

07.00-22.00

megkezdésének

száma

1998.11.25

zárva

a kereskedelmi tevékenység

külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén

2016.03.30

2016.04.15

megszűnésének

