
B) Működési engedéllyel rendelkező üzlet esetében: 
1. a nyilvántartásba vétel száma; 1/2015 

2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: UNIÓ COOP Zrt. Miskolc, Kossuth u.1. 

3. a kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a kistermelő 

regisztrációs száma;  

4. a kereskedő statisztikai száma; 11868992-5211-114-05 

5. az üzlet 

5.1. a napi/heti nyitva tartási ideje: hétfő-péntekig:6,30-17.00, szombat:6,30-15,00 

5.2. címe, helyrajzi száma, 3642 Bánhorváti, Szabadság út 129., hrsz.:208  

5.3. elnevezése,  

5.4. alapterülete (m2);100 

6. üzletek szerinti bontásban a forgalmazott 

6.1. üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. melléklet alapján,  2.42 a kémiai 
biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a 
Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag; 

3. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló 
termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet 
hatálya alá tartozó termékek; 

 

6.2. egyéb termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet alapján, illetve ebből,: ebből  
 

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.) 3. Textil ( 
szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, 
asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg 
készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.),4.Ruházat 
(gyermek,női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő), 5. 
Babatermék (csecsemő-és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, 
babaülés,babaágy,babaápolási cikk stb.), 7.Bútor,lakberendezés, háztartási 
felszerelés, világítástechnikai cikk, 9.Villamos háztartási készülék és villamossági 
cikk, 11. Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.), 16.Könyv, 
17. Újság, napilag, folyóirat, periodikus kiadvány, 20. Illatszer, drogéria. 21. 
Háztartási tisztítószer, vegyi áru, 24. Palackos gáz, 27.Játékáru, 30. Virág és 
kertészeti cikk, 32. Állateledel, takarmány, 37. Mezőgazdasági cikk.(vetőmag, 
kötözőfonal, zsineg stb.),   

 

6.3. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése; alkoholtermékek, köztes 

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő,   
7. üzletek szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege: 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900210.KOR#lbj42param


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.1993.06.21. 

 

 


