
 
 
 
Hejőkürt községben a 210/2009. (XI. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás 
a működési engedéllyel rendelkező üzletekről: 
 
Sorszám: 1. 

 
1. Nyilvántartásba vétel száma: 2/2002. 
2. A kereskedő neve, címe, székhelye : Varga Gyula  3588 Hejőkürt Kassai utca 11. 
3. A kereskedő cégjegyzékszáma, váll. nyilvánt. száma, ill. a kistermelő: EV-746962 
4. A kereskedő statisztikai száma: 45292989 
5. Az üzlet 
    5.1 napi/heti nyitvatartási ideje: hétfő, szerda, péntek 6:00-11:00  14:00-16:00 
                                                        kedd, csütörtök, szombat 6:00-11:00 
    5.2 címe, helyrajzi száma: 3588 Hejőkürt Szent István út 65/a     hrsz: 23 
    5.3 elnevezése: Vegyesbolt 
    5.4 alapterülete: 50 m2 
6. Üzletek szerinti bontásban a forgalmazott 
    6.1 üzletköteles termékek megnevezése, sorszáma a 3.  mell. alapján: 1.dohánytermékek 
    6.2 egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján: 1. Élelmiszer 
    6.3 a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termék megnevezése: dohánygyártmány 
                                                                                                  alkoholtermék 
7. Üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege    
    7.1 kiskereskedelem 
8. 
9. Kereskedelmi tevékenység megkezdésének, mód. és megszűnésének időpontja: 2004.02.20. 
 
 
Sorszám: 2. 
 
1. Nyilvántartásba vétel száma: 1/2011. 
2. A kereskedő neve, címe, székhelye : Strezenecki Tamás 3588 Hejőkürt Szent István út 76. 
3. A kereskedő cégjegyzékszáma, váll. nyilvánt. száma, ill. a kistermelő: 23034889 
4. A kereskedő statisztikai száma: 73093299563023105 
5. Az üzlet 
    5.1 napi/heti nyitvatartási ideje: hétfőtől - vasárnapig  7:00-21:00    
    5.2 címe, helyrajzi száma: 3588 Hejőkürt Szent István út 65/a     hrsz: 23 
    5.3 elnevezése: Kanyar Kocsma 
    5.4 alapterülete: 50 m2 
6. Üzletek szerinti bontásban a forgalmazott 
    6.1 üzletköteles termékek megnevezése, a 3.  mell. alapján: 1. dohánytermékek 
    6.2 egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján,illetve ebből 
    6.3 a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termék megnevezése: dohánygyártmány,   
                                                                                                  alkoholtermék 
7. Üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege    
    7.1 kiskereskedelem 
8.  
9. Kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja:  
     2011. december 01. 



 
 
 
Hejőkürt községben a 210/2009. (XI. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás 
a bejelentéshez kötött  kereskedelmi  tevékenységről 
 
Sorszám: 1. 
 
1. Nyilvántartásba vétel száma: 1/2011. 
2. A kereskedő neve, címe, székhelye: Strezenecki Tamás  3588  Hejőkürt Szent István út 76. 
3. A kereskedő cégjegyzékszáma, váll. nyilvánt. száma, ill. a kistermelő: 23034889 
4. A kereskedő statisztikai száma: 73093299563023105 
5. A kereskedelmi tevékenység helye: 
    5.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében címek) : 3588 Hejőkürt 
           Szent István út 65/a 
    5.2. mozgóbolt esetében  a működési terület és az útvonal jegyzéke: -- 
    5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület 
           jegyzéke, 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.  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;  ---- 
6.  a kereskedelmi tevékenység helye szerinti  bontásban a kereskedelmi  tevékenység formája  
     a Kertv.3.§(4) bekezdése szerint. Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
7.  amennyiben a kereskedelemi tevékenység üzletben történik 
    7.1 napi/heti nyitvatartási ideje: hétfőtől - vasárnapig  7:00-21:00    
    7.2 az üzlet elnevezése: Kanyar Kocsma 
    7.3 az üzlet alapterülete: 50 m2 
    7.4 vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: 30 fő 
    7.5 a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatbavételének időpontja: 2011.  
          december 01. 
8.  az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
     8.1  termékek megnevezése, és sorszáma a 6.  mell. alapján, illetve ebből 
                       1.2 kávéital,alkoholmentes-és szeszes ital 
                       1.3 csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes-és szeszes ital 
                       1.9 édességáru (csokoládé,desszert,nápolyi,cukorkaáru, előre csomagolt      
                             fagylalt,jégkrém stb.) 
     8.2  a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termék : dohánygyártmány, alkoholtermék 
9. Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban és kereskedelmi tevékenység jellege: 
     9.2 kiskereskedelem   
10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak e  
     10.1 szeszesital-kimérést: igen 
     10.2 a 22.§ (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet;----- 
11. 
12. Kereskedelmi tevékenység megkezdésének, módosításának és megszűnésének időpontja:  
      2011. december 01. 
 


