-12. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

Kaszó
B) Működési engedéllyel rendelkező üzlet esetében:

1. a nyilvántartásba vétel száma: 1/ 2009.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Nagy Endre Ákos Kaszó, Kaszó puszta
3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma:
ES – 130604
4. a kereskedő statisztikai száma:
5. az üzlet
5.1. a napi/heti nyitva tartási ideje: hétfő - péntek 7,00-13,00 16,00 -18,00
szombat 8,00 -10,00 16,00 - 18,00
vasárnap 8,00 -10,00
5.2. címe, helyrajzi száma: Kaszó, Kaszó puszta
5.3. elnevezése: Élelmiszer üzlet
5.4. alapterülete (m2); 30 m2
6. üzletek szerinti bontásban a forgalmazott
6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján: 1. Dohánytermékek
6.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján: élelmiszer, ital, vegyi áru
ebből,
6.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: alkoholtermék, köztes alkoholtermék
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, módosításának és megszűnésének időpontja: 2006.03.16.
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2. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

B) Működési engedéllyel rendelkező üzlet esetében:

1. a nyilvántartásba vétel száma: 2/ 2009.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: HM Kaszó Erdőgazdaság Zrt. 7564 Kaszó, Kaszó puszta
3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő regisztrációs száma:
14-10-300033
4. a kereskedő statisztikai száma: 10825244-0201-114-1
5. az üzlet
5.1. a napi/heti nyitva tartási ideje: folyamatos
5.2. címe, helyrajzi száma: Kaszó, Kaszó puszta
5.3. elnevezése: Vadászház és Üdülő
5.4. alapterülete (m2);
6. üzletek szerinti bontásban a forgalmazott
6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján: 1. Dohánytermékek
6.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből,
6.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése: alkoholtermék, köztes alkoholtermék
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, módosításának és megszűnésének időpontja: 2007.04.06.

