
Nyilvántartás működési engedéllyel rendelkező üzletekről 
210/2009(IX.29.) Korm.rendelet alapján 

 
 
1. A nyilvántartásba vétel száma: 1/2016. 
 

2. A kereskedő neve: Otichen-Market Kft. 

  címe, ill. székhelye: 6525 Hercegszántó, Felszabadulás u. 9. 

    
3. A kereskedő cégjegyzékszáma: 03-09-12989 

  vállalkozói nyilvántartási száma: ----- 
  kistermelői regisztrációs száma ----- 
    
4. A kereskedő statisztikai száma: 24888385-4711-113-03 
 

5. Az üzlet címe, helyrajzi száma: 6527 Nagybaracska, Petőfi Sándor u. 51. 
Hrsz: 379 

 Az üzlet elnevezése: Fahíd ABC 

 Az üzlet alapterülete: 91,13 m2 
 Vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: ----- 
 Vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2016.10.18. 
 

 Nyitva tartás ideje: Hétfő 6.00 – 18  

  Kedd 6.00 – 18  

  Szerda 6.00 – 18  

  Csütörtök 6.00 – 18  

  Péntek 6.00 – 18  

  Szombat 6.00 – 12  

  Vasárnap 7.00 – 10 
 

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 

 
 

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

 

1. Élelmiszer 
1.1 Meleg-, hideg étel; 
1.3 Csomagolt kávé. dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital; 
1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék; 
1.5 Hús- és hentesáru; 
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; 

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); 
6. Lábbeli- és bőráru; 
7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk; 
10. Audió és videóberendezés; 
11. Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.); 
16. Könyv; 
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány; 
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.); 
20. Illatszer, drogéria; 
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru; 
25. Óra- és ékszer; 
26. Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, 

kiegészítők 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.); 
42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru; 
43. Emlék- és ajándéktárgy; 
45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék; 
46. Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség). 

 

6.3 Jövedéki termékek megnevezése alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék 
 

7. A kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelem X 

  vendéglátás ---- 
  nagykereskedelem ---- 
 
 



Nyilvántartás működési engedéllyel rendelkező üzletekről 
210/2009(IX.29.) Korm.rendelet alapján 

 
 
 

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: 

----- 

 

10. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2016.10.18. 

  módosításának időpontja: 2018.02.01 

  megszűnésének időpontja: ----- 
 


