A 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet alapján vezetett nyilvántartás
A) Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében:
1. nyilvántartásba vétel száma: 6/2013.
2. kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Nikula Aurél Jánosné 5741 Kétegyháza, Dózsa u. 27/2.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő
regisztrációs száma: 92266890
4. a kereskedő statisztikai száma: 64356660472623104
5. a kereskedelmi tevékenység helye:
5.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek):
5741 Kétegyháza, Dózsa u. 27/2.
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület
jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:5.4. a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a közlekedési eszköznek a
megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi
tevékenységet folytatnak:5a. üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott
rendezvény helyének és időpontjának, illetve a szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az
utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése: 6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv.
3. § (4) bekezdése szerint:
a) üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,
b) mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység,
c) bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység,
d) vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység,
e) közterületi értékesítés,
f) közvetlen értékesítés,
g) üzleten kívüli kereskedelem,
h) csomagküldő kereskedelem,
i) automatából történő értékesítés,
j) közlekedési eszközön folytatott értékesítés.
7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

06 00 - 2000
06 00 - 2000
06 00 - 2000
06 00 - 2000
06 00 - 2000
06 00 - 2000
13 00 - 1800

7.2. az üzlet elnevezése: Nemzeti Dohánybolt
7.3. az üzlet alapterülete (m2): 49 m2
7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:-

7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja:
2013.07.01.
7.6. napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete: 49 m2
az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma: azok telekhatártól mért távolsága: elhelyezése (saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban, vagy közterületek
közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a közforgalom céljára átadott magánút egy
részén): 8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján
2.
Dohányterméket kiegészítő termék;
1.2.
Kávéital, alkoholmentes- és szeszesital;
1.3.
Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes és szeszesital;
1.9.
Édességárú (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt
fagylalt és jégkrém stb.)
illetve ebből
8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: alkoholtermék;
sör;
bor;
pezsgő;
köztes alkoholtermék
dohánytermék.
illetve ebből
8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység
9.2. kiskereskedelem
9.3. vendéglátás
9.4. nagykereskedelem
10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
10.1. szeszesital-kimérést: nem
10.2. a vendégek szórakoztatására nyújtanak e zeneszolgáltatást: nem
szerveznek e műsoros előadást, táncos rendezvényt: nem

továbbá a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben (a
továbbiakban: Szt.) foglaltak alapján szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató
játékot: nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély
alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése:
1. 2012. évi CXXXIV. törvény 3. § 2) pontja szerinti dohányterméket kiegészítő termék;
2. a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény Különös
Rendelkezésének rész I. fejezet 1. és 4. címében szabályozott sorsolás játék és
fogadásbonyolításával kapcsolatos termék;
3. a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben meghatározott szeszes ital;
4. a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CII. törvényben meghatározott
energiaital;
5. kávé (csomagolt kávé, ideértve az azonnal oldódó kávékivonatot is), vagy helyben is
fogyasztható kávéital);

6. ásványvíz és üdítőital;
7. újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány
8. a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987.
július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. melléklete (a továbbiakban: kombinált
nómenklatúra) szerinti 2105 00 vámtarifa szám alá tartozó (fagylalt és más ehető
jégkrém) termék;
9. rágógumi, valamint a mentolos cukorka és lapocska,
10. a dohányboltban forgalmazható termékek fogyasztók általi átvételére, szállítására
szolgáló csomagolóeszköz, hordtasak vagy hordtáska;
11. az előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatások egyenlegének
feltöltésére irányuló szolgáltatás
a külön engedélyt kiállító hatóság: NAV Békés Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
a külön engedély száma: DKE5210000041
hatálya (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): 2013.07.01-től 2033.06.30-ig
12. a kereskedelmi tevékenység megkezdésének: 2013.07.01.
módosításának: 2015.03.15.
megszűnésének időpontja:

