
Nyilvántartás működési engedéllyel rendelkező üzletekről 

210/2009(IX.29.) Korm.rendelet alapján 
 
 

1. A nyilvántartásba vétel száma: 1/2012. 
 

2. A kereskedő neve: Gyenis Andrásné 

  címe, ill. székhelye: 6527 Nagybaracska, Bajai u. 39. 

    

3. A kereskedő cégjegyzékszáma: ----- 

  vállalkozói nyilvántartási száma: 5324817 

  kistermelői regisztrációs száma ----- 

    

4. A kereskedő statisztikai száma: 71261896-4778-231-03 
 

5. Az üzlet címe, helyrajzi száma: 6527 Nagybaracska, Bajai u. 39. 
Hrsz: 1269 

 Az üzlet elnevezése: Vetőmagbolt 

 Az üzlet alapterülete: 20 m2 

 Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: ----- 

 Vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2012.06.25. 
 

 Nyitva tartás ideje: Hétfő 8 – 18  

  Kedd 8 – 18  

  Szerda 8 – 18  

  Csütörtök 8 – 18  

  Péntek 8 – 18  

  Szombat 8 – 12  

  Vasárnap ------------- 
 

6.1 Üzletköteles termékek megnevezése és 
sorszáma a 210/2009.(IX.29.) 
Korm.rendelet 3. melléklete alapján: 

2. Kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok 
és keverékek, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy 
propán-bután gáz és az üzemanyag; 

6.  növényvédő szerek és hatóanyagaik; 
 

(Érintett termékkörök: 
14. Vasáru, barkács, és építési anyag 
37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, 
növényvédő szer, termelésnövelő anyag, a 
tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági 
felszerelés, vetőmag, tápszer 

 

6.2 Egyéb termékek megnevezése és sorszáma a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 6. melléklete alapján: 

 

7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk; 
14. Vasáru, barkács, és építési anyag; 
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.); 
27. Játékáru; 
30. Virág és kertészeti cikk; 
32. Állateledel, takarmány; 
37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termelésnövelő anyag, a tevékenységhez 

szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.); 
43. Emlék- és ajándéktárgy; 

 
 

6.3 Jövedéki termékek megnevezése ------ 
 

7. A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem X 

  vendéglátás ---- 

  nagykereskedelem ---- 
 

8. Az üzletben folytatnak szeszesitalkimérést nem 

  
a 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) 
bekezdésében meghatározott tevékenységet 

nem 

 

9. Külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, 
megnevezése, továbbá a külön engedély kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya: 
 
Bács-Kiskun Megyei Szakigazgatási Hivatal Kecskemét 
Engedély növényvédő szer forgalmazás, vásárlás és felhasználásra 
száma: 61485 
hatálya: 2017. 02.17. 

 

10. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2012.06.25. 

  módosításának időpontja:  

  megszűnésének időpontja: ----- 

 


