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Enől értesülnek:
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Ügyintéző: Yincze Tamás
Telefonszám: @2)598-364
Űgyszám 5154461174
Tárgy: Hatérozat fémkereskedelmi engedély kiadásáról

HULLADnx,{Ny,q.G FELVÁsÁnLÓ_ERTEKESITŐ

A femkereskedelemről szőlő 2013, évi CXL. törvény 6. §, a fémkereskedelmi tevékenységről szóló 44312013"

Korm. rendelet 5, § (4) bekezdése, valamint a 28. § (9) bekezdése és a közigazgatási hatósági eljárás és

szo|gáItatás általános szabályairől szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (1) és (a) bekezdése alapján
femkereskedelmi tevékenység fol1,tatását

engedélyezem
az aIábbiak szerint:

A femkereskedő:

Neve: NYIRSÉG MELLÉKTERMÉK És rrurrADÉKANYAG
FELvÁsÁRLó-ÉRTÉxEstrő KoRLÁToLT FELn róssÉc

Rovidített neve: NYIRSEC UÉrr rrr
Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kálloi U. 71.A.
Adőszáma: 1,1,497024

VPIDszáma: HU0004212872

Tevékenységének megjelölése: Telephely fenntartásával folytatott tevékenysógek

Fent nevezett femkereskedő a fémkereskedelmi engedély mellékleteként kiállított és hitelesített
betétlap(ok)on megjelölt helyen és feltételek mellett jogosult a fémkereskedelmi tevékenységfolYatására.

Kelt: Nyíre gyhiua, 201 5,09,28.
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Fodor Tamás
ígazgatő-helyettes
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Betétlap engedély száma:
Iktatőszám:

BETETLAP FÉMKERE SKEDELMI ENGEDÉ LYHEZ

FE00015600001
3812049139

A fémkereskedő:

Neve:
NYIRsn c vrBr,LEKTERMnr n s HULLADnraNy,q.G FELVÁsÁru, Ó-ERTE KE SIrŐ xon

VPID száma:
If,U0004212872

Tevékenys é g v é gzésének helye :

4400 Nyíre gyhána, Kállói űt 7 l l A. 8522 l l39 ;8522 l 11,0

Telephely szerint illetékes vámszerv:
NAV Szab olcs- S zatmár -Bere g Me gyei Vám- és Pénzü gy őri lgazgató sága

Fémkereskedő tevékenység engedélyezése:

A fémkereskedő a tevékenység végzésének helyén a Fémtv. 4. §-ban meghatározott tevékenység

végzésére - a jogszabályi kötelezettségek betartása mellett - jogosult.

Jelen enged éIy 2019 .03.21 -íg érvényes

A femkereskedő a jelen engedélyben rögzített, valamint a femkereskedelmi engedély iránti kérelemhez csatolt

bizonylatokban, dókumentációkban szereplő feltételek, körülmények fennállása, teljesítése mellett műkÖdhet.

Kelt: Nyíre gyháza, 20I 5 .09.28.

Fodor Tamás
alezredes

ígazgatő-helyettes

r'

r

'r"!;J"u*'-*,§!:"';;ry/é
if§f' ffii dt ffi§\+W


