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Igazolás 
 

bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről 
 
 
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
2009. évi LXXVI. Törvény 27.§. (1) bekezdése, a kereskedelemről szóló 2005. CLXIV. 
Törvény 6/G§. a)-b) pontja, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 
szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet 6. §. (1) bekezdése alapján a kereskedelmi 
tevékenységet 
 
                       nyilvántartásba veszem  az  1/2013/B.  nyilvántartási számon,  
és a www.bakonyszombathely.hu oldalon közzéteszem az alábbi adatokkal: 
 
A kereskedő adatai: 
A kereskedelmi tevékenység végzőjének neve: Simon Zsanett 
A kereskedő címe, illetve székhelye: 2884 Bakonyszombathely, Kossuth L. u. 33. 
Cégjegyzék száma/vállalkozói nyilvántartási száma/kistermelő regisztrációs száma: 8502104 
A kereskedő statisztikai száma: 64021485471123111 
A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe: 2884 Bakonyszombathely, Árpád u. 50. 
Mozgóbolt esetében a működési terület és útvonal jegyzéke: - 
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület 
jegyzéke: - 
 
A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelemi tevékenység 
 
Az üzlet adatai (amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik): 
A napi/heti nyitva tartási idő:  
Hétfő – Péntek: 06.00 – 18.00 óra  
Szombat:           06.00 – 12.00 óra 
Vasárnap:         06.00 – 12.00 óra 
Az üzlet elnevezése: MINI ABC  
Alapterület (m2): 88 m2 
Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége (fő): - 
 
 
 
 
 
 
 



Forgalmazni kívánt termékek: 
 
Termékek megnevezése és sorszáma: 
 
1. Élelmiszer 

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, édesipari termék, 
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 (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.), 
1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, 
cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.), 
1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, 
testépítő szer stb.); 

5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés,  
    babaágy, babaápolási  cikk stb.); 
7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk; 
11. Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.); 
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány; 
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.); 
20. Illatszer, drogéria; 
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru; 
24. Palackos gáz; 
27. Játékáru; 
30. Virág és kertészeti cikk; 
32. Állateledel, takarmány; 
40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk; 
43. Emlék- és ajándéktárgy. 
 

Forgalmazni kívánt jövedéki termékek:  
sör, bor, pezsgő.  
 
A kereskedelmi tevékenység jellege:  
Kiskereskedelem 
 
 
Bakonyszombathely, 2013. október  21.   
 
            Varga Sándor 
                                                                                            jegyző 
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Igazolás 
 

bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételének  módosításáról 
 
 
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 
2009. évi LXXVI. Törvény 27.§. (1) bekezdése, a kereskedelemről szóló 2005. CLXIV. 
Törvény 6/G§. a)-b) pontja, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 
szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet 6. §. (1) bekezdése alapján a kereskedelmi 
tevékenységet 
 
                          a  2/2013/B.  nyilvántartási számon módosítom, 
és a www.bakonyszombathely.hu oldalon közzéteszem az alábbi adatokkal: 
 
A kereskedő adatai: 
A kereskedelmi tevékenység végzőjének neve: Simon Zsanett 
A kereskedő címe, illetve székhelye: 2884 Bakonyszombathely, Kossuth L. u. 33. 
Cégjegyzék száma/vállalkozói nyilvántartási száma/kistermelő regisztrációs száma: 8502104 
A kereskedő statisztikai száma: 64021485471123111 
A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe: 2884 Bakonyszombathely, Árpád u. 50. 
Mozgóbolt esetében a működési terület és útvonal jegyzéke: - 
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület 
jegyzéke: - 
 
A kereskedelmi tevékenység formája: üzletben folytatott kereskedelemi tevékenység 
 
Az üzlet adatai (amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik): 
A napi/heti nyitva tartási idő:  
Hétfő – Péntek: 06.00 – 18.00 óra  
Szombat:           06.00 – 12.00 óra 
Vasárnap:         07.00 – 12.00 óra 
Az üzlet elnevezése: MINI ABC  
Alapterület (m2): 88 m2 
Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége (fő): - 
 
 
 
 
 
Forgalmazni kívánt termékek: 



 
Termékek megnevezése és sorszáma: 
 
1. Élelmiszer 

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, édesipari termék, 
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 (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.), 
1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, 
cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.), 
1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, 
testépítő szer stb.); 

5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés,  
    babaágy, babaápolási  cikk stb.); 
7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk; 
11. Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.); 
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány; 
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.); 
20. Illatszer, drogéria; 
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru; 
24. Palackos gáz; 
27. Játékáru; 
30. Virág és kertészeti cikk; 
32. Állateledel, takarmány; 
40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk; 
43. Emlék- és ajándéktárgy. 
 

Forgalmazni kívánt jövedéki termékek:  
alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék. 
 
A kereskedelmi tevékenység jellege:  
Kiskereskedelem 
 
 
Bakonyszombathely, 2013. október  28.   
 
            Varga Sándor 
                                                                                            jegyző 
 
 
 
 
 


