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Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi 
tevékenységről 

 

2012. 
Nyilvántartásba vétel 
száma: 

7-3/2012. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Novika Cukrászati és Szolgáltató Betéti Társaság 
Székhelye: 2421 Nagyvenyim, Rózsa utca 1. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

07-06-014553 

Statisztikai szám: 22516338-5530-212-07 
Tevékenység helye:  

2421 Nagyvenyim, Rózsa utca 1. Tevékenység címe: 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

Hétfő-vasárnap: 10:00-17:00 

Üzlet neve: CUKRÁSZDA 
Alapterülete: 30 m2 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

15 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ebből jövedéki termékek: 

1.1 Meleg-, hideg étel; 
1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes-és 
szeszes ital 
1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék 
1.8 Kenyér- és pékáru, sütőipari termék 
1.9 Édességáru 
1.10 Tej, tejtermék 
1.12 Közérzetjavító- és étrend kiegészítő termék 
7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 
9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 
10. Audió- és videóberendezés 
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 
 

Keresekedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 

Kereskedelmi tevékenység 
-nyilvántartásba vételének 
ideje: 
- módosításának időpontja: 
 
 
 
- megszűnésének időpontja:  

 
- 2007. 08. 29., 7-2/2007. nyilvántartási számon (régi működési 
engedély) 
- 2012. 08. 22.  (termékkör megváltoztatása)  
- 2013. 07. 22. (nyitvatartási idő) 
- 2013. 11. 27. (nyitvatartási idő) 
- 2014. 06. 19. (nyitvatartási idő) 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

40-2/2012. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

STALYSZER Fémszerkezetgyártó és Építőipari Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
Székhelye: 1184 Budapest, Aranyeső u. 8. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Cégj.sz.: 01-09-956365 

Statisztikai szám: 23172058-2511-113-01 
Tevékenység helye:  

2421 Nagyvenyim, Virágos utca 2. Tevékenység címe: 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap 8:00-10:00; 
15:00- 19:00 

Üzlet neve: Nyárfa söröző 
Alapterülete: 50 m2 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

20 fő 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2012. 03. 01. 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek: 
1.3 

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 
1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes-és 
szeszes ital 
1.9 Édességáru 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- igen 
- nem 

Kereskedelmi tevékenység 
- nyilvántartásba vételének 
ideje: 
- módosításának időpontja: 
 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés: 2012. 02. 23. 
 
- 2012. 02. 29. 
-  
-  
- 2014. 02. 28. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

41-3/2012., műk. eng. sz.: 3/2012. 
BE 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

STALYSZER Fémszerkezetgyártó és Építőipari Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
Székhelye: 1184 Budapest, Aranyeső u. 8. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Cégj.sz.: 01-09-956365 

Statisztikai szám: 23172058-2511-113-01 
Tevékenység helye:  

2421 Nagyvenyim, Virágos utca 2. Tevékenység címe: 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap 8:00-10:00; 
15:00- 19:00 

Üzlet neve: Vegyesbolt 
Alapterülete: 60 m2 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek: 
1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kizárólag üzletben 
forgalmazható termékek: 

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 
1.10 Tej, tejtermék 
1.11 Egyéb élelmiszer 
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk 
20. Illatszer, drogéria 
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru 
32. Állateledel, takarmány 
 
 
2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és 
keverékek 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 

Kereskedelmi tevékenység 
megkezdésének ideje: 
-nyilvántartásba vételének 
ideje: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés: 2012. 02. 23. 
 
 
- 2012. 02. 29. 
- 
- 2014. 02. 28. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

49-4/2012., műk. eng. szám: 3/2012. 
BE 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

KETHY-BOLT Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 1188 Budapest, Topáz utca 12.  

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

01-09-975572 

Statisztikai szám: 23729076-4711-113-01 
Tevékenység helye:  

2421 Nagyvenyim, Fő utca 61/2. Tevékenység címe: 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

Hétfőtől péntekig, szombat, vasárnap  

Üzlet neve: Vegyesbolt 
Alapterülete: 60 m2 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kizárólag üzletben 
forgalmazható termékek: 

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 
1.10 Tej, tejtermék 
1.11 Egyéb élelmiszer 
20. Illatszer, drogéria 
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru 
32. Állateledel, takarmány 
 
 
2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és 
keverékek 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
-  
-  

Kereskedelmi tevékenység 
-nyilvántartásba vételének 
ideje: 
- módosításának időpontja: 
 
 
 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés ideje: 2007.09.10. 
 
2007.11.22. 
- 2012.01.17. (adatváltozás) 
-  
 
-  
-  
-  
- 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

71-2/2012. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és 
Szolgáltató Kft. 
Székhelye: 2407 Dunaújváros, Pálhalma 1. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Cégj. Sz.: 07-09-003062 

Statisztikai szám: 11109000-0150-113-07 
Tevékenység helye:  

Nagyvenyim, Mélykút, Hrsz.: 0216 Tevékenység címe: 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

Hétfő: 13:00-17:00 
Kedd: 8:00-11:00 
szerda, csütörtök: szünnap 
péntek: 10:00-16:00 
 szombat, vasárnap: szünnap  

Üzlet neve: Agrospeciál ABC 
Alapterülete: 37,40 m2 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2005. 07. 19. 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek: 
1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
1.9 Édességáru 
1.10 Tej, tejtermék 
1.11 Egyéb élelmiszer 
1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 
9.Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 
14. Vasáru, barkács- és építési anyag 
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk 
20. Illatszer, drogéria 
27. Játékáru 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 

Kereskedelmi tevékenység 
-nyilvántartásba vételének 
ideje: 
- módosításának időpontja: 
 
- megszűnésének időpontja:  

 
 
- 2012. 01. 16., 2012. 01. 17. 
-  
-  
- 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

72-2/2012. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és 
Szolgáltató Kft. 
Székhelye: 2407 Dunaújváros, Pálhalma 1. 078/36 hrsz. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Cégj. Sz.: 07-09-003062 

Statisztikai szám: 11109000-0150-113-07 
Tevékenység helye:  

Nagyvenyim, Bernátkút, Hrsz.: 150/3. Tevékenység címe: 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

Hétfő: 08:00-11:00 
Kedd: 12:30-18:00 
Szerda: 08:00-11:00  
csütörtök: 12:30-18:00 
péntek, szombat, vasárnap: szünnap  

Üzlet neve: Agrospeciál ABC 
Alapterülete: 30 m2 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2005. 07. 19. 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek: 
1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
1.9 Édességáru 
1.10 Tej, tejtermék 
1.11 Egyéb élelmiszer 
1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 
9.Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 
14. Vasáru, barkács- és építési anyag 
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk 
20. Illatszer, drogéria 
27. Játékáru 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 
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Kereskedelmi tevékenység 
-nyilvántartásba vételének 
ideje: 
- módosításának időpontja: 
 
- megszűnésének időpontja:  

 
 
- 2012. 01. 17. 
-  
-  
- 

Nyilvántartásba vétel 
száma: 

1/2012. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Trencsényi József 
Székhelye: 2421 Nagyvenyim, Gárdonyi G. u. 2. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

 

Statisztikai szám: 76987557-1-27 
Tevékenység helye:  

2421 Nagyvenyim, Gárdonyi G. u. 2. Tevékenység címe: 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

Hétfőtől vasárnapig: 6:00-20:00  

Üzlet neve: Zöldséges 
Alapterülete: 6 m2 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2012. 03. 01. 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 

1.7 Zöldség- és gyümölcs 
1.11 Egyéb élelmiszer 
 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 

Kereskedelmi tevékenység 
-nyilvántartásba vételének 
ideje: 
- módosításának időpontja: 
 
- megszűnésének időpontja:  

Megkezdésének ideje: 2012. 03. 01. 
 
- 2012. 04. 23. 
-  
  
- 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

4/2012. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Rajcsányi Ferenc 
Címe: 2421 Nagyvenyim, Ibolya utca 4. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

29714282 

Statisztikai szám: 65928718-4799-231-07 
Tevékenység helye: Egész ország területén 
Tevékenység címe: 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedés 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 

Edények, víz és légtisztítók 
(7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk) 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kereskedelmi ügynöki tevékenység 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 

Kereskedelmi tevékenység 
-nyilvántartásba vételének 
ideje: 
- módosításának időpontja: 
 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés ideje: 2012. 09. 10. 
 
- 2012. 09. 17. 
-  
  
- 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

5/2012. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Majsai Zsolt 
Címe: 2421 Nagyvenyim, Béke utca 2/1. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

214587 

Statisztikai szám: 58326327412023107 
Tevékenység helye: Országos 
Tevékenység címe: 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Vásáron, piacon, közterületen folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 
 
 
 

1.1 Meleg-, hideg étel 
1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 
1.5 Hús- és hentesáru 
1.8 Kenyér- és pékáru, sütőipari termék 
1.9 Édességáru (előrecsomagolt fagylalt, jégkrém) 
1.11 Egyéb élelmiszer (zsír, száraztészta) 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- igen 
- nem 

Kereskedelmi tevékenység 
-nyilvántartásba vételének 
ideje: 
- módosításának időpontja: 
 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés ideje: 2012. 09. 10. 
 
- 2012. 09. 17. 
-  
  
- 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

38-7/2012. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

AKON-GÉP Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 2454 Iváncsa, Jókai utca 16. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Cégj. sz.: 07-09-016496 

Statisztikai szám: 14767993-4941-113-07 
Tevékenység helye:  

2421 Nagyvenyim, Gárdonyi utca 3. 518/4 hrsz. Tevékenység címe: 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

Hétfő: Zárva 
Kedd-péntek: 6:00-18:00 
Szombat: 6:00-16:00 
Vasárnap: Zárva 

Üzlet neve: Venyimi Húsbolt 
Alapterülete: 35 m2 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
30 m2 
 
 
4 
 
3 m 
Közterületen 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2012. 12. 15. 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 
 
 
 
 
 
 
Ebből jövedéki termék: 

1.1 Meleg-, hideg étel 
1.3  Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és 
szeszes ital, 
1.5 Hús- és hentesáru, 
1.7 Zöldség-és gyümölcs, 
1.8 Kenyér-és pékáru, sütőipari termék, 
1.9 Édességáru 
1.11 Egyéb élelmiszerek 
 
alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 

Kereskedelmi tevékenység 
-nyilvántartásba vételének 
ideje: 
- módosításának időpontja: 
 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés ideje: 2012. 12. 15. 
 
- 2012. 12. 19. 
- 2014. 07. 28. 
- 2014. 12. 08. nyitvatartási idő módosítás 
-2016. 09. 28. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

2/2012. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Kocsándi József 
Címe: 2421 Nagyvenyim, Móricz Zs. u. 7. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

28689087 

Statisztikai szám: 65866681-9329-231-07 
Tevékenység helye: 2421 Nagyvenyim, Móricz Zs. u. 7. 

Működési terület: Magyarország Tevékenység címe: 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Vásáron vagy piacon, közterületen 
 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2012. 05. 10. 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes-és 
szeszes ital 
1.7 Zöldség- és gyümölcs 
1.9 Édességáru 
3. Textil 
4. Ruházat 
6. Lábbeli- és bőráru 
20. Illatszer, drogéria 
27. Játékáru 
30. Virág és kertészeti cikk 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 

Kereskedelmi tevékenység 
-nyilvántartásba vételének 
ideje: 
- módosításának időpontja: 
 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés ideje: 2012. 05. 10. 
 
- 2012. 05. 10. 
-  
  
- 2016. 09. 28. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12

Nyilvántartásba vétel 
száma: 

3/2012. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Kádár Mária 
Címe: 2421 Nagyvenyim, Rétsor 1. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

28003683 

Statisztikai szám: 65829334478123107 
Tevékenység helye:  

Működési terület: Magyarország Tevékenység címe: 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Vásáron vagy piacon, közterületen 
 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2012. 06. 04. 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 

1.9 Édességáru 
 
 
 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 

Kereskedelmi tevékenység 
-nyilvántartásba vételének 
ideje: 
- módosításának időpontja: 
 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés ideje: 2012. 06. 04. 
 
- 2012. 06. 07. 
-  
  
- 
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2011. 
Nyilvántartásba vétel 
száma: 

3-2/2011.,  műk. eng. nyt-i szám: 4-2/2011. 
BE 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Móró Enikő 
Címe: 2421 Nagyvenyim, Fő út 25/1. 
Székhelye: 2421 Nagyvenyim, Munkácsy utca 37. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

20520292 

Statisztikai szám: 60364713471123107 
Tevékenység helye:  

2421 Nagyvenyim, Fő út 25/1.,381/1 hrsz. Tevékenység címe: 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

Hétfőtől péntekig: 6:00-18:00 
Szombat: 6:00-19:00 
Vasárnap: 6:00-18:00 

Üzlet neve: Bumeráng ABC 
Alapterülete: 60 m2 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
60 m2 
 
 
4 
 
2,5 m 
Közterületen 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2011. 12. 15. 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 
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 
1.10 Tej, tejtermék 
1.11 Egyéb élelmiszer 
3. Textil 
4. Ruházat 
5. Babatermék 
7. Háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 
14. Vasáru, barkács és építési anyag 
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk 
20. Illatszer, drogéria 
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru 
27. Játékáru 
30. Virág és kertészeti cikk 
32. Állateledel 
37. Mezőgazdasági, méhészeti, borászati cikk, növényvédő szer, 
termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép 
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Ebből jövedéki termékek: 
Üzletköteles termékek: 

(pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.) 
40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk 
43. Emlék- és ajándéktárgy 
 
Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék 
2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és 
keverékek 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 

Kereskedelmi tevékenység 
-nyilvántartásba vételének 
ideje: 
 
- módosításának időpontja: 
 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés ideje: 2011. 11. 25. 
 
- 2011. 12. 22. 
 
- 2014. 09. 02. 
- 2014. 12. 09. 
- 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

1/2011. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Daró Gumi Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 2421 Nagyvenyim, Attila utca 29. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Cégj. Sz.: 07-09-019019 

Statisztikai szám: 22935072-4520-113-07 
Tevékenység helye:  

2421 Nagyvenyim, Fő utca 1/1. Tevékenység címe: 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

Hétfőtől péntekig: 8:00-17:00 
Szombat: 8:00-12:00 
Vasárnap: zárva 

Üzlet neve: Daró Gumiszervíz 
Alapterülete: 100 m2 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2011. 08. 08. 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 

49. Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész- és –tartozék 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 

Kereskedelmi tevékenység 
- nyilvántartásba vételének 
ideje: 
- módosításának időpontja: 
 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés ideje: 2011. 08. 08. 
 
- 2011. 08. 10. 
-  
  
- 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

1/2011., műk. eng.: 2/2011. 
BE 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

SzmolNa Ker&Gastro Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
Székhelye: 2421 Nagyvenyim, Attila utca 41. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Cégj. Sz.: 07-09-02915/7 

Statisztikai szám: 23482553-4711-113-07 
Tevékenység helye:  

2421 Nagyvenyim, Fő utca 9/1. Tevékenység címe: 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

Hétfőtől péntekig: 4:30-19:00 
Szombat: 6:00-16:00 
Vasárnap: 6:00-14:00 

Üzlet neve: Szőlőhegyi mini ABC 
Alapterülete: 120 m2 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2011. 09. 30. 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ebből jövedéki termékek: 
Kizárólag üzletben 
forgalmazható termékek: 

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 
1.10 Tej, tejtermék 
1.11 Egyéb élelmiszer 
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk 
20. Illatszer, drogéria 
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru 
32. Állateledel 
- 
 
2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és termékek 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 

Kereskedelmi tevékenység 
-nyilvántartásba vételének 
ideje: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés ideje: 2011. 09. 13. 
 
- 2011. 09. 21. 
-  
- 
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2010. 
Nyilvántartásba vétel 
száma: 

24-3/2010. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Lábadi József Ferenc, 2421 Nagyvenyim, Gárdonyi utca 11. 
Székhelye: 2421 Nagyvenyim, Fő utca 41/1. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Nyilvántartási szám: 37858280 

Statisztikai szám: 76992180563023107 
Tevékenység helye:  

2421 Nagyvenyim, Fő u. 41/1. Tevékenység címe: 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

Hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 7:00-22:00 
Péntek, szombat: 7:00-24:00 
Vasárnap: 7:00-22:00 

Üzlet neve: Akácos Presszó 
Alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2014. 07. 11. 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 
Ebből jövedéki termékek: 

1.1 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 
1.9 Édességáru 
 
alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék 
 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- igen 
- zeneszolgáltatás, szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játék 

Kereskedelmi tevékenység 
-nyilvántartásba vételének 
ideje: 
- módosításának időpontja: 
 
 
 
 
 
 
 
 
- megszűnésének időpontja:  

 
 
- 2003. 07. 31. 
- 2010. 08. 23. (adatváltozás) 
- 2014. 07. 10. (adatváltozás) 
- 2015. 01. 21. (nyitvatartási idő változás) 
- 2015. 06. 10. (nyitvatartási idő változás) 
- 2015. 12. 22. (nyitvatartási idő változás) 
- 2016. 06. 16. (nyitvatartási idő változás) 
- 2016. 10. 24. (nyitvatartási idő változás) 
-2017. 03. 30. (nyitvatartási idő változás) 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

1/2010. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

K-V Gastro Kft. 
Címe: 2421 Nagyvenyim, Fő utca 8/1. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Cégj.sz.: 07-09-017600 

Statisztikai szám: 11683908-5610-113-07 
Tevékenység helye:  

2421 Nagyvenyim, Fő utca 8/1. Tevékenység címe: 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 11:00-16:00 
Szombat, vasárnap: zárva 

Üzlet neve: Varga Étterem 
Alapterülete: 100 m2 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

80 fő 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2010. 01. 01. 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek: 

1.1 Meleg-, hideg étel; 
1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 
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 
1.10 Tej, tejtermék 
1.11 Egyéb élelmiszer 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem, vendéglátás 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- igen 
- nem 

Kereskedelmi tevékenység 
-nyilvántartásba vételének 
ideje: 
- módosításának időpontja: 
 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés ideje: 2009. 12. 29. 
 
- 2010. 01. 06. 
-  
-  
- 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

5/2010. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

BORÓKA-VAL 2002 Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti 
Társaság 
Székhelye:: 2421 Nagyvenyim, Boróka utca 5. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Cégj.sz.: 07-06-014220 

Statisztikai szám: 22341817-8559-212-07 
Tevékenység helye:  

2421 Nagyvenyim, Boróka utca 5. Tevékenység címe: 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Csomagküldés 
Működési terület: országos 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2010. 01. 01. 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek: 

3. Textil 
4. Ruházat 
5. Babatermék 
6. Lábbeli- és bőráru 
7. Háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk 
20. Illatszer, drogéria 
26. Sportszer, sporteszköz 
27. Játékáru 
43. Emlék- és ajándéktárgy 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 

Kereskedelmi tevékenység 
-nyilvántartásba vételének 
ideje: 
- módosításának időpontja: 
 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés ideje: 2010. 09. 22. 
 
- 2010. 11. 16. 
-  
-  
- 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

4/2010. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Cégj.sz.: 01-10-042463 

Statisztikai szám: 10901232-5310-114-01 
Tevékenység helye:  

2421 Nagyvenyim, Fő utca 43. Tevékenység címe: 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

Hétfő-péntek: 7:30-12:00, 12:30-15:30 
Szombat, vasárnap: zárva 

Üzlet neve: Nagyvenyim postabolt 
Alapterülete: 5 m2 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek: 

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes-és 
szeszes ital 
1.9 Édességáru 
1.12 Közérzetjavító- és étrend kiegészítő termék 
7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 
9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 
11. Audiovizuális termék 
12. Telekommunikációs cikk 
16. Könyv 
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk 
19. Számítógépes hardver- és szoftver termék 
27. Játékáru 
28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék 
43. Emlék- és ajándéktárgy 
44. Numizmatikai termék 
45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 

Kereskedelmi tevékenység 
-nyilvántartásba vételének 
ideje: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

 
 
- 2010. 11. 08. 
-  
- 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

31-3/2008. Műk. eng.: 31-2/2008. 
BE 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

„VIDOR” Vendéglátóipari Közkereseti Társaság 
Székhelye: 1137 Budapest, Katona J. u. 20. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Cégj. sz.: 01-03-021591 új: 01-09-900305 

Statisztikai szám: 29597916-7020-211-01, új: 14356775-5610-113-01 
Tevékenység helye:  

2421 Nagyvenyim, Tófenék út 036/5 hrsz. Tevékenység címe: 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

Hétfőtől vasárnapig: 06:00-20:00 
 

Üzlet neve: CSALI BÜFÉ 
Alapterülete:  8 m2 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

15 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2011. 09. 30. 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 

Üzletkör száma: 2140 
Egyéb nem melegkonyhás vendéglátóhely 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 

Kereskedelmi tevékenység 
-nyilvántartásba vételének 
ideje: 
- módosításának időpontja: 
 
- megszűnésének időpontja:  

 
 
- 2008. 06. 24. 
- 2008. 09. 30. (adatváltozás) 
  
- 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

3/27 Önk./KSH/1997. 
 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Szokolszki Etelka 
Címe: 2421 Nagyvenyim, 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

 

Statisztikai szám:  
Tevékenység helye:  

2421 Nagyvenyim, Fő utca 6. Tevékenység címe: 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve: Gomba söröző 
Alapterülete:  m2 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 
 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- igen 
- nem 

Kereskedelmi tevékenység 
-nyilvántartásba vételének 
ideje: 
- módosításának időpontja: 
 
- megszűnésének időpontja:  

 
 
- 1997. 06. 05. 
-  
  
- 2015. 08. 03. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

19-3/2008. (műk. eng.) 
 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Kovács Tímea 
Levelezési cím: 2421 Nagyvenyim, Gárdonyi Géza utca 10. 
Székhely címe: 2421 Nagyvenyim, Boróka u. 1. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

ES-180922 

Statisztikai szám: 65336373-5630-231-07 
Tevékenység helye:  

2421 Nagyvenyim, Gárdonyi Géza utca 5., 518/5. Hrsz. Tevékenység címe: 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

Hétfőtől vasárnapig: 6:00-22:00ig 

Üzlet neve: Sas Söröző 
Alapterülete: 30 m2 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

30 fő 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2012. 06. 04. 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 

Üzletkör: 563002 Kocsmai, italbolti vendéglátás 
2130 Italüzlet 
 
 
 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- igen 
- zeneszolgáltatás, szórakoztató játék, szerencsejáték 

Kereskedelmi tevékenység 
-nyilvántartásba vételének 
ideje: 
- módosításának időpontja: 
 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés ideje: 2008. 02. 14. 
 
- 2008. 05. 28. 
-  
  
- 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

2-4/2008. (műk. eng.) 
 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Pörgő Ariz Kft. 
2400 Dunaújváros, Üdülő sor 8. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

07-09-014552 

Statisztikai szám: 14306921-5621-113-07 
Tevékenység helye:  

2421 Nagyvenyim, Fő út 13/A. Tevékenység címe: 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

Hétfőtől péntekig: 12:00-22:00ig 
Szombat, vasárnap: 10:00-22:00 

Üzlet neve: Vitál-Fitt Sportcentrum 
Alapterülete: 160 m2 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

100 fő 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 

Üzletkör: 2400 Rendezvény, étkeztetés 
2140 Egyéb nem melegkonyhás vendéglátás 
2110 Melegkonyhás vendéglátó üzlet 
 
 
 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
-  
- zeneszolgáltatás, műsoros előadás, tánc, szórakoztató játék 

Kereskedelmi tevékenység 
-nyilvántartásba vételének 
ideje: 
- módosításának időpontja: 
 
- megszűnésének időpontja:  

 
- 2008. 07. 15. 
-  
  
- 
Nyilvántartásból törölve: 2017. 05. 10.  
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

74-2/2008. (műk. eng.) 
 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Maranovo Kft. 
2421 Nagyvenyim, Nefelejcs u. 10. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

07-09-007566 

Statisztikai szám: 12557468-4511-113-07 
Tevékenység helye:  

2421 Nagyvenyim, Mezőfalvi út Tevékenység címe: 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

Hétfőtől péntekig: 7:00-16:00, szombat: 7:00-12:00, vasárnap: zárva 

Üzlet neve: Tüzép 
Alapterülete: Iroda: 12 m2 , terület: 2000 m2 
Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 

Üzletkör: 1363 Festékek, lakkok, vasáru, barkács és építési anyagok 
 
 
 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 

Kereskedelmi tevékenység 
-nyilvántartásba vételének 
ideje: 
- módosításának időpontja: 
 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés ideje: 2008. 06. 16. 
 
- 2008. 06. 25. 
-  
  
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26

 
Nyilvántartásba vétel 
száma: 

75/2007. (műk. eng.) 
 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Tóth Márta 
2421 Nagyvenyim, Határvölgyi utca 10. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

ES-180-509 

Statisztikai szám: 65163067 
Tevékenység helye:  

2421 Nagyvenyim, Határvölgyi utca 10., 560 hrsz. Tevékenység címe: 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

Hétfőtől péntekig: 8:00-11:00; 14:00-17:00, szombat: 7:00-12:00, 
vasárnap: zárva 

Üzlet neve: Táp és takarmány bolt 
Alapterülete: 22,4 m2  
Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 
 

Üzletkör: 1750 Táp és takarmány  
 
32. Állateledel, takarmány 
 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 

Kereskedelmi tevékenység 
-nyilvántartásba vételének 
ideje: 
- módosításának időpontja: 
 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés ideje: 2007. 08. 24. 
 
- 2007. 10. 29. 
-  
  
-2015.12.31. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

52-4/2004. (műk. eng.) 
 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Csergő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
2422 Mezőfalva, Vörösmarty u. 29. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

07-09-010130 

Statisztikai szám: 13215228-4673-113-07 
Tevékenység helye:  

Nagyvenyim, Szedrespuszta, 2421 Nagyvenyim, hrsz. 02/4. Tevékenység címe: 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

Hétfő-szombat: 8-16 

Üzlet neve: Csergő fakereskedés 
Alapterülete: 250 m2 
Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 

14.Vasáru, barkács, és építési anyag (Fa, építési anyag kereskedés) 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 

Kereskedelmi tevékenység 
-nyilvántartásba vételének 
ideje: 
- módosításának időpontja: 
 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés ideje:  
 
- 2004. 08. 31. 
-  
  
- 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

30-1/2004.  
 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Horváth Tiborné 
2421 Nagyvenyim, Gárdonyi Géza utca 21. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

46094997 

Statisztikai szám:  
Tevékenység helye:  

2421 Nagyvenyim, Gárdonyi Géza utca 21. Tevékenység címe: 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

H: 8.00-12.00, 13.00-17.00 
K: 8.00-12.00, 13.00-17.00 
Sze: 7.30-12.00, 13.00-16.30 
Cs: 7.30-12.00, 13.00-16.30 
P: 7.30-12.00, 13.00-16.30 
Szo:7.30-12.00 
V: 7.30-12.00 

Üzlet neve: Clivia Virág 
Alapterülete: 25 m2 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 

 30. Virág- és kertészeti cikk 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 

Kereskedelmi tevékenység 
-nyilvántartásba vételének 
ideje: 
- módosításának időpontja: 
 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés ideje:  
 
- 2004. 05. 28. 
-  2015. október 20. nyitvatart. idő vált. 
  
- 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

48-2/2004.  
 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Kajári Agrofor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
8164 Balatonfőkajár, Ady E.u.1. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

19-09-500370 

Statisztikai szám: 10631180-4675-113-19. 
Tevékenység helye: Nagyvenyim, Bernátkút 

 Tevékenység címe: 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve: Pálhalma II. raktár 
Alapterülete:  
Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 

37. Növényvédő szerek 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 

Kereskedelmi tevékenység 
-nyilvántartásba vételének 
ideje: 
- módosításának időpontja: 
 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés ideje:  
 
- 2004. 01. 27. 
-  
  
- 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

47/1999.  

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

FRI-SZ SYSTEM Bt. 
2421 Nagyvenyim Pipacs út 9. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

07-06-007593 

Statisztikai szám: 22086099-4520-212-07 
Tevékenység helye:  

2421 Nagyvenyim Pipacs út 9. 
Tevékenység címe: 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzlet 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  
Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 

Autóriasztó és autóalkatrész 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 

Kereskedelmi tevékenység 
-nyilvántartásba vételének 
ideje: 
- módosításának időpontja: 
 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés ideje:  
 
- 1999. 02. 08. 
-  
  
- 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

36/1997.  

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Győrfi Bt. 
2421 Nagyvenyim, Rózsa utca 3. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

 

Statisztikai szám: 22031192 
Tevékenység helye:  

2421 Nagyvenyim, Pipacs út 9. 
Tevékenység címe: 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzlet 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

8-16 

Üzlet neve: „Melinda” üzlet 
Alapterülete:  
Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 

30. Virág- és kertészeti cikk 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 

Kereskedelmi tevékenység 
-nyilvántartásba vételének 
ideje: 
- módosításának időpontja: 
 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés ideje:  
 
- 1997. 12. 10. 
-  
  
- 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

22/1997.  

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Török Imre 
2421 Nagyvenyim, Holló u. 2/1. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

 

Statisztikai szám: 46475118 
Tevékenység helye:  

2421 Nagyvenyim, Holló u. 2/1. 
Tevékenység címe: 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzlet 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

H-P: 16-19 

Üzlet neve: Anna bála 
Alapterülete:  
Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 

használtruha értékesítés 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 

Kereskedelmi tevékenység 
-nyilvántartásba vételének 
ideje: 
- módosításának időpontja: 
 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés ideje:  
 
- 1997. 08. 18. 
-  
  
- 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

12/1997.  

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Peltz Lajosné 
2421 Nagyvenyim, Ibolya utca 17. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

 

Statisztikai szám: 46550208 
Tevékenység helye:  

2421 Nagyvenyim, Ibolya utca 17. 
Tevékenység címe: 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzlet 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

8-12 
14-16 

Üzlet neve: Kertigép kereskedés 
Alapterülete:  
Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 

Vasáru, barkácsanyagok és felszerelések 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 

Kereskedelmi tevékenység 
-nyilvántartásba vételének 
ideje: 
- módosításának időpontja: 
 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés ideje:  
 
- 1995. 12. 11. 
-  
  
- 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

18/1997.  
 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Kövesdi István 
2421 Nagyvenyim, Kossuth utca 1/1. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

46037831 

Statisztikai szám: 46550208 
Tevékenység helye:  

2421 Nagyvenyim, Kossuth utca 1/1. 
Tevékenység címe: 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzlet 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve: Szikvíz üzem 
Alapterülete:  
Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 

Szikvíz 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Közvetlen értékesítés 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 

Kereskedelmi tevékenység 
-nyilvántartásba vételének 
ideje: 
- módosításának időpontja: 
 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés ideje:  
 
- 1997. 08. 13. 
-  
  
- 
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2013. 
 

Nyilvántartásba vétel 
száma: 

(Műk. eng. 10-3/2007.) 
10-5/2013. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

KUMIN TANK Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 2421 Nagyvenyim, Fő út 18/1. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

07-09-023779 

Statisztikai szám: 24330882-4730-113-07 
Tevékenység helye:  

2421 Nagyvenyim, Fő út 18/1., 282 hrsz. Tevékenység címe: 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

Hétfő-péntek: 6:00-18:00  
Szombat: 7:00-12:00  

Üzlet neve: OIL A német kúthálózat benzinkút 
Alapterülete: 500 m2 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 
 
 
 
Ebből jövedéki termékek: 

22. Gépjármű- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, 
autógáz, gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag és adalékanyag 
24. Palackos gáz 
47. Személygépjármű 
49. Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és- tartozék 
 
Ásványolaj 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
-nyilvántartásba vételének 
ideje: 
- módosításának időpontja: 
 
- megszűnésének időpontja:  

2007. 09. 17. műk. eng. 
 
- 2010. szeptember 9. 
- 2013. július 9. 
-  
- 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

37-2/2013. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Egegi Erzsébet 
Címe: 2421 Nagyvenyim, Hunyadi utca 16. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: 33635498 

Statisztikai szám: 66303826477823107 
Tevékenység helye:  

2421 Nagyvenyim, Hunyadi utca 16., hrsz.: 728 Tevékenység címe: 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8:00-10:00; 14:00-16:00 
Szombat: 8:00-12:00 
Vasárnap: zárva 

Üzlet neve: Táp Takarmány bolt 
Alapterülete: 35 m2 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2013. 07. 19. 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 
Ebből jövedéki termékek: - 

 
32. Állateledel, takarmány 
 
 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 

Kereskedelmi tevékenység 
-nyilvántartásba vételének 
ideje: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés ideje: 2013. 07. 17. 
 
- 2013. 07. 19. (nyitás tervezett időpontja) 
-  
- 2014. 06. 25. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

1/2013. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

MEXICAN FOOD FACTORY Kft. 
Székhelye: 2421 Nagyvenyim, Attila u. 37. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

07-09-022914 

Statisztikai szám: 24122496-5610-113-7 
Tevékenység helye:  

Budapest, Pest megye Tevékenység címe: 
Kereskedemi tevékenység 
formája: 

Csomagküldő kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 
 
 
 
Ebből jövedéki termékek:-  

1.1 Meleg-, hideg étel;  
1.2 Kávéital, alkoholmentes-és szeszes ital; 
1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes-és 
szeszes ital 
1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék 
1.8 Kenyér- és pékáru, sütőipari termék 
1.9 Édességáru 
1.11 Egyéb élelmiszer 
4. Ruházat 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- 
- 

Kereskedelmi tevékenység 
- nyilvántartásba vétel 
ideje: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés ideje: 2013. 10. 24. 
- 2013. október 28. 
 
- 
- 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

23-4/2013. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

PROVIANT-KISS Vendéglátó és Élelmiszeripari Kft. 
Székhelye: 2400 Dunaújváros, Béke út 4. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

0709002847 

Statisztikai szám: 11107132-5629-113-07 
Tevékenység helye:  

2421 Nagyvenyim, Üzletköz 1-3. Tevékenység címe: 
Kereskedemi tevékenység 
formája: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 10:00-14:30 
Szombat-vasárnap: zárva 

Üzlet neve: Császár Étterem 
Alapterülete: 150 m2 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

80 fő 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2013. 09. 09. 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 
Ebből jövedéki termékek: 

1.3 Meleg-, hideg étel;  
1.4 Kávéital, alkoholmentes-és szeszes ital; 
1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem, vendéglátás 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- 
- 

Kereskedelmi tevékenység 
- nyilvántartásba vétel 
ideje: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés ideje: 2013. 09. 05. 
- 2013. 09. 12. 
- 
- 
-2016. június 30. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

6-2/2013. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Venyimi Pékség Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 2421Nagyvenyim, Határvölgyi utca 26. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

07-09-022613 

Statisztikai szám: 23989191-1071-113-07 
Tevékenység helye:  

2421 Nagyvenyim, Határvölgyi utca 26. Tevékenység címe: 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 06:00-18:00 
Szombat: 06:30-12:00 
Vasárnap: 07:00-12:00 

Üzlet neve: Venyimi Pékség mintabolt 
Alapterülete: 12 m2 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2012. 11. 13. 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 
 
 
 
 
Ebből jövedéki termékek: 
1.3 

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 
1.10 Tej, tejtermék 
1.11 Egyéb élelmiszer 
32. Állateledel, takarmány 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés: 2012. 11. 13. 
 
- 2012. 11. 14. 
- 2013. 06. 12., igazolás kelte: 2013. 06. 19. 
- 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

57-6/2013., műk. eng. szám:57-7/2013. 
BE 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Mecsek Élelmiszer és Vegyi áru Kereskedelmi Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 
Székhelye: 7623 Pécs, Megyeri út 59.  

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

02-10-060013 

Statisztikai szám: 10586138-4711-114-02 
Tevékenység helye:  

2421 Nagyvenyim, Üzlet köz 7. Tevékenység címe: 
Kereskedemi tevékenység 
formája: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 06:00-18:00 
Szombat: 06:00-13:00 
Vasárnap: 06:00-11:00 

Üzlet neve: 13.sz. Szuper Coop Áruház 
Alapterülete: 370 m2 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2013. 09. 06. 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Meleg-, hideg étel; 
1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 
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 
1.10 Tej, tejtermék 
1.11 Egyéb élelmiszer 
1.12 Közérzetjavító- és étrend kiegészítő termék 
3. Textil 
4. Ruházat 
5. Babatermék 
6. Lábbeli- és bőráru 
7. Háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 
9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 
11. Audiovizuális termék 
12.Telekommunikációs cikk 
16.Könyv 
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk 
20. Illatszer, drogéria 
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru 
25. Óra- és ékszer 
26. Sportszer, sporteszköz 
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Ebből jövedéki termékek: 
Kizárólag üzletben 
forgalmazható termék: 

27. Játékáru 
30. Virág és kertészeti cikk 
32. Állateledel 
33. Állatgyógyászati termék 
37.Mezőgazdasági cikk (vetőmag, kötözőfonal, zsineg) 
40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk 
43. Emlék- és ajándéktárgy 
45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 
sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék, alkoholtermék  
 
2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és 
keverékek 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés: 2013. 08. 24. 
 
- 2013. 08. 30. 
- 2015. 03. 06. 
- 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

70-2/2013., műk. eng. szám: 70-3/2013. 
BE 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Mecsek Élelmiszer és Vegyi áru Kereskedelmi Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 
Székhelye: 7623 Pécs, Megyeri út 59.  

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

02-10-060013 

Statisztikai szám: 10586138-4711-114-02 
Tevékenység helye:  

2421 Nagyvenyim, Fő u. 8/2. Tevékenység címe: 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 06:00-18:00 
Szombat: 06:00-13:00 
Vasárnap: ZÁRVA 

Üzlet neve: 10.sz. Szuper Coop Áruház 
Alapterülete: 355 m2 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2013. 08. 23. 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Meleg-, hideg étel; 
1.3 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 
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 
1.10 Tej, tejtermék 
1.11 Egyéb élelmiszer 
1.12 Közérzetjavító- és étrend kiegészítő termék 
3. Textil 
4. Ruházat 
5. Babatermék 
6. Lábbeli- és bőráru 
7. Háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 
9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 
11. Audiovizuális termék 
12. Telekommunikációs cikk 
16. Könyv 
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk 
20. Illatszer, drogéria 
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru 
25. Óra- és ékszer 
26. Sportszer, sporteszköz 
27. Játékáru 
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Ebből jövedéki termékek: 
 
Kizárólag üzletben 
forgalmazható termékek: 

30. Virág és kertészeti cikk 
32. Állateledel 
33. Állatgyógyászati termék 
37. Mezőgazdasági cikk (vetőmag, kötözőfonal, zsineg) 
40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk 
43. Emlék- és ajándéktárgy 
45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 
sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék, alkoholtermék 
 
 
2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és 
keverékek 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- megkezdésének időpontja:  
- módosításának időpontja: 
 
 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés: 2013. 08. 14. 
 
- 2013. 08. 21. 
- 2013. 08. 23. 
- 2015. 03. 09. 
-2016. 04. 04. nyitvatartási idő mód. 
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2014. 
Nyilvántartásba vétel 
száma: 

1/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

PARTIKÜRTÖS Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 2400 Dunaújváros, Stromfeld Aurél utca 5. 1. em. 1. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

07-09-022490 

Statisztikai szám: 23958746-1071-113-07 
Tevékenység helye: 
 

Dunaújváros, Budapest, Gyula, Kaposvár, Hollókő, Békéscsaba, Baja, Eger, Fonyód, 
Miskolc, Győr, Szeged, Mohács, Keszthely, Csopak, Kiskőrös, Siófok, Sopron, 
Debrecen, Bábolna, Balatonfüred, Szentendre, Rácalmás, Dunaföldvár, Mór, 
Nagykanizsa, Tihany, Szombathely, Komárom, Zalaegerszeg, Zalakaros, Gárdony, 
Agárd, Gyomaendrőd, Géderlak, Pécs, Villány, Kecskemét, Ráckeve, Balatonalmádi, 
Várpalota, Hévíz, Bükk, Túrkeve, Kisapostag, Nagyvenyim, Baracs, Nagykarácsony, 
Kiskunfélegyháza, Bonyhád, Pannonhalma, Etyek, Balatonlelle, Kecel, Tokaj, 
Szilvásvárad, Gyöngyös, Harkány, Szekszárd, Badacsony, Veszprém, Esztergom, 
Kiskunmajsa, Hajdúszoboszló, Balatonboglár, Kulcs, Mezőfalva, Dombóvár, Tata, 
Tatabánya, Kalocsa, Kapolcs, Székesfehérvár. Érd, Cegéd, Dombori, Paks, Solvadkert, 
Visegrád, Börgönd, Zamárdi, Baja, Révfülöp, Cserkeszőlő, Tököl, Zánka, Vác, Sárvár, 
Százhalombatta, Sümeg, Kőszeg, Szarvas, Gödöllő, Bösztörpuszta, Ercsi, Kiskunhalas, 
Egerszalók, Szolnok, Bugacpuszta, Mogyoród, Adony, Enying, Kunszentmiklós, 
Velence, Szigliget. 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 
 
 
 
 
Ebből jövedéki termékek: 

1.1 Meleg-, hideg étel; 
1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 
1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes-és 
szeszes ital 
1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék 
1.8 Kenyér- és pékáru, sütőipari termék 
 
Bor 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem és vendéglátás 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- igen 
- nem 
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Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés: 2012. 12. 03. 
Módosítás előterjesztésének ideje: 2014. január 22. 
- 2014. 02. 05. (Nagyvenyim) 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

2/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

BRIDGE 21. KERESKEDELMI-SZOLGÁLTATÓ BT. 
Székhelye: 2400 Dunaújváros, Hunyadi út 66. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

07-06-009057 

Statisztikai szám: 20586043-1581-21207 
Tevékenység helye: 
 

Budapest, Gyula, Kaposvár, Dobogókő, Békéscsaba, Baja, Eger, Fonyód, Miskolc, 
Győr, Szeged, Szentes, Mohács, Keszthely, Szigliget, Csopak, Kiskőrös, Siófok, 
Sopron, Debrecen, Bábolna, Orfű, Balatonfüred, Szentendre, Rácalmás, Dunaföldvár, 
Mór, Nagykanizsa, Tihany, Szombathely, Komárom, Zalaegerszeg, Zalakaros, 
Gárdony, Agárd, Hortobágy, Gyomaendrőd, Géderlak, Pécs, Ópusztaszer, 
Mezőkövesd, Miskolc, Villány, Kecskemét, Tiszafüred, Ráckeve, Balatonalmádi, 
Várpalota, Hévíz, Bükk, Rácalmás, Dunaújváros, Túrkeve, Kisapostag, Nagyvenyim, 
Baracs, Kiskunfélegyháza, Bonyhád, Hajós, Makó, Pannonhalma, Etyek, Balatonlelle, 
Újszilvás, Kecel, Tokaj, Diósgyőr, Szilvásvárad, Gyöngyös, Harkány, Orosháza, 
Szekszárd, Badacsony, Balatonvilágos, Veszprém, Esztergom, Kiskunmajsa, 
Hajdúszoboszló, Somogybabod, Balatonboglár, Kulcs, Patca, Tahitótfalu, Mezőfalva, 
Dombóvár, Tata, Tatabánya, Mórahalom, Kalocsa, Kapolcs, Székesfehérvár, Érd, 
Gyögyös, Cegléd,Dombori, Paks, Fertőd, Soltvadkert, Visegrád, Börgönd, 
Fehérvárcsurgó, Zamárdi, Balatonkenese, Baja, Révfülöp, Nyírbátor, Kemence, 
Csongrád, Cserkeszőlő, Tököl, Nagyrákos, Gyenesdiás, Hódmezővásárhely, Zánka, 
Vác, Sárvár, Törökszentmiklós, Százhalombatta, Sümeg, Mosonmagyaróvár, Hegykő, 
Kőszeg, Szarvas, Gödöllő, Bösztörpuszta, Ercsi Nagykőrös, Dunavecse, Lajosmizse, 
Noszvaj, Kiskunhalas, Egerszalók, Szolnok, Csopak, Dabas, Bugacpuszta, 
Dunavarsány, Mogyoród, Adony, Tapolca, Göcsej, Enying, Szigliget, Kunszentmiklós, 
Isaszeg, Velence, Vác, Sümeg 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

1.3 Meleg-, hideg étel; 
1.4 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 
1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes-és 
szeszes ital 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem és vendéglátás 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 
 

Kereskedelmi tevékenység Bejelentés: 2012. 04. 12. 
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- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

 
- 2014. 02. 05. (Nagyvenyim) 

 
 
 
 
Nyilvántartásba vétel 
száma: 

 
 
 
 
3/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Máté Sándorné 
Székhelye: 2400 Dunaújváros, Alkotás út 7. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

344544894 

Statisztikai szám: 66373520472123107 
Tevékenység helye: Mezőfalva, Nagyvenyim, Kulcs, Baracs 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

1.7 Zöldség- és gyümölcs 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés: 2013. 09. 26. 
 
- 2014. 02. 05. (Nagyvenyim) 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

4/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Lajcsi Lion Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Székhelye: 8130 Enying, Árpád u. 60. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

07-09-024081 

Statisztikai szám: 24671237-4631-113-07 
Tevékenység helye: 
 

Nagyvenyim 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

23. háztartási tüzelőanyag 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Kereskedelmi tevékenység megkezdésének ideje: 2013. 11. 26. 
 
- 2014. 02. 05. (Nagyvenyim) 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

5/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Matlag Ferencné 
Székhelye: 2400 Dunaújváros, Páskom utca 8. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

5588710 

Statisztikai szám: 46372792477123107 
Tevékenység helye: Dunaújváros, Dunaföldvár, Gárdony, Agárd, Bugyi, Baja, Makó, 

Veszprém, Nagyvenyim, Mezőfalva, Sárbogárd, Csatka 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

1.4 Cukrászati készítmény 
1.8 Kenyér- és pékáru, sütőipari termék 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés ideje: 2012. 04. 25. 
 
- 2014. 02. 06. (Nagyvenyim) 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

6/2014. május 16. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Bálint Sándorné 
Székhelye: 2424 Előszállás, Rákóczi F. u. 32. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

07-09-024081 

Statisztikai szám: 66247812477923107 
Tevékenység helye: 
 

Alap, Alsószentiván, Daruszentmiklós, Nagykarácsony, Madocsa, 
Bölcske, Dunaföldvár, Nagyvenyim 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

5. babatermék 
6. lábbeli- és bőráru 
20. illatszer, drogéria 
27. játékáru 
46. használtcikk 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Kereskedelmi tevékenység megkezdésének ideje: 2013. 06. 03. 
 
- 2014. 02. 06. (Nagyvenyim) 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

7/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

PROFIPIRO KFT. 
Székhelye: 6000 Kecskemét, Mátis Kálmán u. 14. I/2. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

03-09-117167 

Statisztikai szám: 14551798-4778-113-03 
Tevékenység helye: 
 

Több száz település, köztük Nagyvenyim 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ebből jövedéki termékek: 

1.1 Meleg-, hideg étel 
1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 
1.3 Csomagolt kávé, dobozos, ill. 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 
1.10 Tej, tejtermék 
1.11 Egyéb élelmiszer 
 
Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

vendéglátás 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Kereskedelmi tevékenység megkezdésének ideje: 2012. 
 
- 2014. 02. 12. (Nagyvenyim) 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

8/2014. 
BE 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

DoLcam-Szer Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 1184 Budapest, Aranyeső u. 8. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Cégj.sz.: 01-09-182236 

Statisztikai szám: 24784683-4299-113-01 
Tevékenység helye: 2421 Nagyvenyim, Virágos utca 2. 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat: 8:00-10:00 
Vasárnap: Zárva 

Üzlet neve: Vegyesbolt 
Alapterülete: 68 m2 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2014. 03. 01. 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek: 
Alkoholtermék, sör, bor, 
pezsgő 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kizárólag üzletben 
forgalmazható termékek: 

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 
1.10 Tej, tejtermék 
1.11 Egyéb élelmiszer 
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk 
20. Illatszer, drogéria 
32. Állateledel, takarmány 
 
 
2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és 
keverékek 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 

Kereskedelmi tevékenység 
-megkezdésének ideje: 

Bejelentés: 2014. 02. 24. 
-2014. 03. 01. 
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-nyilvántartásba vételének 
ideje: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

 
- 2012. 03. 04. 
 
-2015. 09. 30. üzemeltető váltás változatlan termékkörrel, 
nyilvántartásból törölve a 8/2014. szám alól, felvéve: 7/2015. 
- 

 
 
 
Nyilvántartásba vétel 
száma: 

9/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

DoLcam-Szer Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 1184 Budapest, Aranyeső u. 8. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Cégj.sz.: 01-09-956365 

Statisztikai szám: 23172058-2511-113-01 
Tevékenység helye: 2421 Nagyvenyim, Virágos utca 2. 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap 8:00-10:00; 
15:00- 19:00 

Üzlet neve: Nyárfa Söröző 
Alapterülete: 49 m2 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

20 fő 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2014. 03. 01. 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek: 
1.3 

1.2 Kávéital, alkoholmentes 
1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes-és 
szeszes ital 
1.9 Édességáru 
 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 

Kereskedelmi tevékenység 
megkezdésének ideje: 
-nyilvántartásba vételének 
ideje: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés: 2012. 02. 24. 
2014. 03. 01. 
 
- 2014. 03. 04. 
- 
-2015. 09. 30. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

10/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Simon János Sándorné 
Székhelye: 2424 Előszállás, Nagykarácsonyi út 43. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

35652480 

Statisztikai szám: 66522889477923107 
Tevékenység helye: 2421 Nagyvenyim Rózsa utca 3. 518/14 hrsz. 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

Hétfő, kedd, szerda, péntek: 8:00-16:00 
Csütörtök, szombat: 8:00-12:00 
Vasárnap: Zárva 

Üzlet neve: GAndi Butik 
Alapterülete: 25 m2 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2014. 03. 17. 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

20. illatszer, drogéria 
46. használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb 
használtcikk, régiség) 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Kereskedelmi tevékenység megkezdésének ideje: 2014. 03. 17. 
 
-2014. 03. 06. 
 
- 2014. 06. 07. (Új üzlet: B 69/2014.) 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

11/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Horváthné Kovács Piroska 
Székhelye: 2421 Nagyvenyim, Fő utca 33. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

24838088 

Statisztikai szám: 60918745478223107 
Tevékenység helye:  
Tevékenység címe:  
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Vásáron, piacon, közterületen folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

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; 
30. Virág és kertészeti cikk 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

 
 
- 2014. 04. 02. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

12/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Bába Attila 
Címe: 2421 Nagyvenyim, Attila utca 40. 
Székhelye: 2421 Nagyvenyim, Attila utca 40. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

35261238 

Statisztikai szám: 66473077479123107 
Tevékenység helye: Magyarország 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Csomagküldő kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

- 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

20. Illatszer, drogéria 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

 
 
- 2014. 04. 25. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

13/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Bérkocsi Kölcsönző Kft. 
Képv.: Biacsi István, 2855 Bokod, József Attila u. 7. 
Székhelye: 2855 Bokod, József Attila u. 7. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

11-09-017336 

Statisztikai szám: Adószám: 22917210-2-11 
Tevékenység helye: Országos 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Vásáron, piacon folytatott kereskedelmi tevékenység, üzleten kívüli 
kereskedelem, csomagküldő kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

1.9, 1.11, 1.12, 3-12., 15. 18., 19., 25-30., 38., 39., 42. 43., 45.,46., 49., 
50., 53. 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

 
 
- 2014. 04. 02. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

14/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Kökényesi Dávid 
Székhelye: 9724 Lukácsháza, Kerti sor 3. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

21022302 

Statisztikai szám: 60483982960423118 
Tevékenység helye: Országos 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli, csomagküldő kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

59. Egyéb: lávakő, melegítő edény, masszázságy, masszázsszék, 
alakformáló tekercselő készlet 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

 
 
- 2014. 04. 02. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

15/2014. május 16. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Hegyhát-Kalász Kft. 
Székhelye: 7391 Mindszentágota, Külterület 0163/1 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

02-09072641 

Statisztikai szám: 14346518-0111-113-02 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe 
7305 Mecsekpölöske, Rózsa u. 16. 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem, csomagküldő kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

1.5 Hús- és hentesáru 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

 
 
- 2014. 04. 02. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

16/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Enyedi Katalin Szilvia 
Székhelye: 1141 Budapest, Örs vezér útja 28. A. lcs. II/3. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Váll.-i nyt.-i szám: 29601284 

Statisztikai szám: 65919899-4791-231-01 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Ország egészére kiterjed 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

16. Könyv 
26. Sportszer, sporteszköz 
28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék 
43. Emlék-és ajándéktárgy 
59. Egyéb 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kereskedelmi ügynöki 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Megkezdésének időpontja: 2012. 07. 06. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

17/1/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Faldas Italy Kft. 
Székhelye: 1143 Budapest, Stefánia út 81. sz. 2. em. 9. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Cégj. szám: 01-09-171949  

Statisztikai szám: 24321138-5610-113-01 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Mozgóbolt (frsz.: ULF-431) 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

1.9 Édességáru 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Megkezdésének időpontja: 2014. 01. 31. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

17/2/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Faldas Italy Kft. 
Székhelye: 1143 Budapest, Stefánia út 81. sz. 2. em. 9. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Cégj. szám: 01-09-171949  

Statisztikai szám: 24321138-5610-113-01 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Mozgóbolt (frsz.: ULF-430) 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

1.9 Édességáru 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Megkezdésének időpontja: 2014. 01. 31. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

18/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

ALTER Bt. 
Székhelye: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 156. Fszt. 1. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Cégj. szám: 01-06-212054 

Statisztikai szám: 28251673-7490-212-01 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny 
43. Emlék- és ajándéktárgy 
45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Megkezdésének időpontja: 2010. 04. 07. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

19/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Polyák Ferenc 
Székhelye: 1141 Budapest, Ürmény utca 8. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Váll.-i nyt.-i szám: 30550084 

Statisztikai szám: 65996001-4511-231-01 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

47. Személygépjármű 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Megkezdésének időpontja: 2012. 10. 10. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

20/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

GYORS-TRANS 2013 Kft. 
Székhelye: 1141, Budapest, Szugló utca 82. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Cégj. szám: 01-09-984783 

Statisztikai szám: 23461080-4941-113-14 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, 
termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép 
52. Mezőgazdasági ipari gép, berendezés 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Megkezdésének időpontja: 2012. 04. 05. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

21/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

NATUR LIGHT Kft. 
Székhelye: 1141 Budapest, Szugló utca 82. 4. Em. 12. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Cégj. szám: 01-09-973935 

Statisztikai szám: 23695030-8230-113-01 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli (házaló) kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

3. Textil 
4. Ruházat 
9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 
20. Illatszer, drogéria 
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru 
43. Emlék-és ajándéktárgy 
45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 
59. Egyéb (komfortszint-érzést emelő termékek, wellness termékek) 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Megkezdésének időpontja: 2012. 01. 18. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

22/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Vécse Béb Kft. 
Székhelye: 1141 Budapest, Bonyhádi út 70. B. ép. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Cégj. szám: 01-09.181752 

Statisztikai szám: 24776239-1071-113-01 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

1.1 Meleg-, hideg étel 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Megkezdésének időpontja: 2013. 12. 09. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

23/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down 
Alapítvány 
Székhelye: 1145 Budapest, Amerikai út 14. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Cég: nyt: 3312  

Statisztikai szám: 18005282-9499-569-01 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2012. 07. 23. 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

16. Könyv 
30. Virág és kertészeti cikk 
42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru 
43. Emlék-és ajándéktárgy 
45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Megkezdésének időpontja: 2012. 07. 23. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

24/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

VÁR-ADÓ Kft.  
Székhelye: 1148 Budapest, Bagolyvá utca 1. C ép. 3. em. 9. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Cégj. szám: 01-09-872407 

Statisztikai szám: 13773782-7412-113-01 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

1148 Budapest, Bagolyvá utca 1. C ép. 3. em. 9. 
Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2011. 02. 07. 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

4. Ruházat 
6. Lábbeli-és bőráru 
28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék 
59. Egyéb (állatorvosi eszközök, műszerek) 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem, nagykereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Megkezdésének időpontja: 2011. 02. 07. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

25/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Veres Zsolt 
Székhelye: 1148 Budapest, Almádi utca 14. II/7. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Vá.. nyt. Sz.: 20304887 

Statisztikai szám: 60319531-6201-231-01 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

1148 Budapest, Almádi utca 14. II/7. Hrsz.: 40087/9. 
Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

19. Számítógépes hardver- és szoftver termék 
49. Személygépjármű és egyéb gépjármű- alkatrész és tartozék 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem, kereskedelmi ügynöki tevékenység 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Megkezdésének időpontja: 2011. 09. 28. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

26/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Jas Kereskedelmi Kft. 
Székhelye: 1141 Budapest, Mogyoródi út 168. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Cg. 01-10-044858 

Statisztikai szám: 12936773-4013-114-01 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

 
Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

51. Mezőgazdasági nyersanyag, termék 
55. Ipari vegyi áru 
59. Egyéb: Vegyipari alapanyagok, takarmányipari alapanyagok 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Megkezdésének időpontja: 2013. 08. 16. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

27/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Kerkira Solitios Kft. 
Székhelye: 1149 Budapest, Pillangó park 12/D. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Cg. 01-09-973820 

Statisztikai szám: 23692752-7022-113-01 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

 
Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2011. 12. 16 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 
 
 
Ebből jövedéki termékek: 

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszesital 
43. Emlék- és ajándéktárgy 
45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 
46. Hasztnáltcikk 
 
Bor 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Megkezdésének időpontja: 2011. 12. 16. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

28/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

A-STILL StúdióKft. 
Székhelye: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 46. Fszt. 3. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Cg. 01-09-905707 

Statisztikai szám: 14480711-1413-113-01 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

 
Magyarország területén és alkalmi rendezvényeken 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység 
XYH 893 forglami rendszámú büfékocsi 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 
 
 
 
 
Ebből jövedéki termékek: 

1.1. Meleg-, hideg étel 
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszesital 
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és 
szeszes ital 
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék 
1.9. Édességáru 
 
Alhohol 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés időpontja: 2011. 02. 28. 
2011. 03. 04. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

29/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

HÁZTÁJI BAROMFI Kft.  
Székhelye: 1093 Budapest, Vámház krt. 1-3. CV/4-5 üzlet 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Cg. 01-03-024179 

Statisztikai szám: 28083276-4722-211-01 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

1106 Budapest, Fehér út 1., továbbá 
Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység 
XBF-110 forgalmi rendszámú „pótkocsi-büfékocsi” 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 
 
 
Ebből jövedéki termékek: 

1.1. Meleg-, hideg étel 
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszesital 
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és 
szeszes ital 
 
Alhohol 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés időpontja: 2011. 07. 29. 
2011. 08. 23. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

30/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

PERGOWOOD Kft. 
Székhelye: 1097 Budapest, Vaskapu u. 1/D. II/2. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Cg. 01-09-966028 

Statisztikai szám: 23447246-4673-113-01 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

 
Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

14. Vasáru, barkács és építési anyag 
15. Szaniteráru 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kis- és nagykereskedelmi 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés időpontja: 2011. 08. 01. 
2011. 08. 11. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

31/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

DivaMira Kft. 
Székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 91. B. ép. 2. em. 14. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Cg. 01-09-924666 

Statisztikai szám: 14889165-4771-113-01 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

 
Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység/vendéglátó 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2012. 10. 12. 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek: 
Alkoholtermék, sör, bor, 
pezsgő, köztes alkoholtermék 

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 
1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és 

szeszes ital 
3. Textil 
4. Ruházat 
6. Lábbeli- és bőráru 
11. Audiovizuális termék 
42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru 
43. Emlék- és ajándéktárgy 
54. Speciális gép, berendezés 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelmi/vendéglátó 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- igen 
- nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés időpontja: 2012. 10. 12. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

32/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

THETA-TEL Bt. 
Székhelye: 1094 Budapest, Liliom u. 52. III/1. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Cg. 01-06-774111 

Statisztikai szám: 22291547-7487-212-01 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

 
Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 
 

1.12 Közérzetjavító- és étrend-kiegészítő termék 
28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelmi ügynöki tevékenység 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés időpontja: 2011. 08. 08. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

33/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Facedrinks Kft. 
Székhelye: 1098 Budapest, Epreserdő utca 36. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Cg. 01-09-914362 

Statisztikai szám: 14667501-4725-113-01 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

 
Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Csomagküldő és üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek: 
Alkoholtermék, sör, bor, 
pezsgő, köztes alkoholtermék 
 

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és 
szeszes ital, 
11. Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.); 
12. Telekommunikációs cikk; 
19. Számítógépes hardver- és szoftver termék; 
43. Emlék- és ajándéktárgy; 
45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelm 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés időpontja: 2010. 06. 21. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

34/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

McDonald’s Kft. 
Székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 3/b. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Cg. 01-09-078924 

Statisztikai szám: 10624500-5610-113-01 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

 
Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység 
20107MC560001 alvázszámú, ROKA-WERK gyártmányú, VMC 560 
típusú büfékocsiból 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek: 
 
 

1. Élelmiszer 
1.1. Meleg-, hideg étel, 
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és 
szeszes ital, 
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 
1.7. Zöldség- és gyümölcs, 
1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 
előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.), 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés időpontja: 2010. 10. 26. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

35/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

ÜSTÖKI Bt. 
Székhelye: 1092 Budapest, Üllői út 121. 2. em. 8. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Cg. 01-06-777237 

Statisztikai szám: 22028561-4612-212-01 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

 
Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli és csomagküldő kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek: 
 
 

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.); 
6. Lábbeli- és bőráru; 
7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk; 
8. Hangszer; 
9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk; 
10. Audió- és videóberendezés; 
11. Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.); 
12. Telekommunikációs cikk; 
14. Vasáru, barkács, és építési anyag; 
15. Szaniteráru; 
16. Könyv; 
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány; 
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.); 
19. Számítógépes hardver- és szoftver termék; 
25. Óra- és ékszer; 
26. Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, 
kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.); 
27. Játékáru; 
28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, 
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hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.); 
29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny; 
30. Virág és kertészeti cikk; 
32. Állateledel, takarmány; 
38. Fotócikk; 
39. Optikai cikk; 
40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk; 
41. Temetkezési kellék; 
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) 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés időpontja: 2012. 04. 13. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

36/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

CARSALE Autószalon Kft. 
Székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 28. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Cg. 01-09-910538 

Statisztikai szám: 14583814-4511-113-01 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

 
Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység 
6M52603M TL5T618675 alvázszámú PIAGGO típusú gépjárműből 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek: 
alkoholtermék 

 
1.1. Meleg-, hideg étel, 
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 

Keresekedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- igen 
- nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének ideje: 2013. 07. 19. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

37/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Szántó Gizella 
Székhelye: 1096 Budapest, Telepy utca 32. 3/3. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Nyt. sz.: 21249880 

Statisztikai szám: 60524089-5610-231-01 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

 
Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek: 
Alkoholtermék, sör, bor, 
pezsgő, köztes alkoholtermék 

1.1. Meleg-, hideg étel, 
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és 
szeszes ital, 
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 
előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.), 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem/vendéglátás 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- igen 
- nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének ideje: 2013. 05. 15. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

38/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

JUNIOR Investment Kft. 
Székhelye: 1095 Budapest, Mester u. 29-31. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Cg.: 01-09-468448 

Statisztikai szám: 12138982-7010-113-01 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

 
Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem (Rendezvényszolgálat) 
 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve: Rendezvényszolgálat 
Alapterülete: 20 m2 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2013. 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek: 
sör, bor, pezsgő, köztes 
alkoholtermék 

1.1. Meleg-, hideg étel, 
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és 
szeszes ital, 
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem/vendéglátás 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- igen 
- nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének ideje: 2013. 01. 07. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

39/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

MESKER TRADE Kft. 
Székhelye: 1093 Budapest, Lónyay u. 16. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Cg.: 01-09-987337 

Statisztikai szám: 23975909-4789-113-01 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

 
Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés ideje: 2012. 08. 22. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

40/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Friss Élelmiszer Kft. 
Székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 58. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Cg.: 01-09-879719 

Statisztikai szám: 13915894-1051-113-01 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

 
Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

1.5. Hús-és hentesáru, 
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.), 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Nagykereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés ideje: 2011. 12. 01. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

41/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Somogyi József 
Cím/székhelye: 8181 Berhida, Bartók B. u. 6. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Nyt. sz.: 3570811 

Statisztikai szám: 54001637-6920-231-19 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Mozgóbolt útján folytatott kereskedelem 
 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

23. Háztartási tüzelőanyag 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Nagykereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének ideje: 2011. 09. 21. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

42/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Mobil Vendéglátó Kft. 
9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 49. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

18-09-111094 

Statisztikai szám: 23946240-5610-113-18 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Mozgóbolt útján folytatott kereskedelem 
Rendszám: XZD 162 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve: Segafredo Kávézó 
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és 
szeszes ital 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

43/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

DORKOR Kozmetik Kft. 
9700 Szombathely, Felsőbüki Nagy Pál utca 2. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

18-09-111536 

Statisztikai szám: 24247434-9602-113-18 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Alkalmi rendezvényeken való részvétel 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Mozgóbolt útján folytatott kereskedelem 
Rendszám: XYD 477 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve: Rétesház 
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

1.1. Meleg-, hideg étel, 
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és 
szeszes ital 
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 
1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 
előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.), 
1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb 
magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel 
stb.), 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

44/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Bencsics István 
9700 Szombathely, Csók István utca 1. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

2508528 

Statisztikai szám: 53512529-4532-231-18 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

49. Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék; 
50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék; 
59. Egyéb (mezőgazdasági alkatrész, tartozék)  

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

45/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

CompactCool Kft. 
9700 Szombathely, Szűrcsapó utca 26. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

18-09-110-423 

Statisztikai szám: 23400401-7721-113-18 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

 
59. Egyéb (fém alkatrészek)  

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

46/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Baranyi Kft. 
6045 Ladánybene, Rákóczi u. 18. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

03-09-104195 

Statisztikai szám: 11376877-1071-113-03 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység 
Frsz: LPA-464 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

 
1. Élelmiszer 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2010. 08. 11. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

47/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Baranyi Kft. 
6045 Ladánybene, Rákóczi u. 18. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

03-09-104195 

Statisztikai szám: 11376877-1071-113-03 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység 
Frsz: LWP-509 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

 
1. Élelmiszer 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011. 06. 14. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 94

Nyilvántartásba vétel 
száma: 

48/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Bonci Kft. 
Cím/székhely: 7081 Simontornya, Mátyás K. u. 1468/3 hrsz. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Cg.: 17-09-002311 

Statisztikai szám: 112887540-5521-113-17 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

1.1. Meleg-, hideg étel, 
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és 
szeszes ital, 
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 
előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.), 
Külön engedély alapján forgalmazott termékek:  
1.1. Meleg-, hideg étel, fagylalt 
Kiállító hatóság: Tolna Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság 
Engedély száma: XVII-I-37/1402-3/2013. 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2012. 04. 03. 
 

 
 



 95

Nyilvántartásba vétel 
száma: 

49/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Gilinger Istvánné 
Cím/székhely: 6922 Földeák, Gagarin u. 12. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Cg.: 29445080 

Statisztikai szám: 65007128479923106 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk; 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kereskedelmi ügynöki tevékenység 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés időpontja: 2012. 09. 05. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

50/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Tamók Anikó Gyöngyi 
8220 Balatonalmádi, Bajcsy Zs. u. 71. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

21462890 

Statisztikai szám: 60558341-4711-231-15 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2012. 11. 27. 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

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.); 
6. Lábbeli- és bőráru; 
7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés időpontja: 2012. 11. 27. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

51/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Neuberger János 
Címe: 8352 Bazsi, Petőfi u. 12. 
Székhelye: 8265 Hegymagas, Szigligeti u. 13. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Nyt.-i sz.: 2027690 

Statisztikai szám: 62586294-4841-231-19 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2009. 12. 02. 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

23. Háztartási tüzelőanyag 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem, nagykereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés időpontja: 2009. 12. 04. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

52/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Faragó Zoltán 
7754 Bóly, Szegfű utca 28/a 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

34095284 

Statisztikai szám: 66340214-9524-231-02 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

14. Vasáru, barkács, és építési anyag; 
15. Szaniteráru 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Nagykereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés időpontja: 2013. 11. 25. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

53/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Family Frost Kft. 
2040 Budaörs, Vas utca 5. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

13-09-067318 

Statisztikai szám: 10742792-4729-113-13 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Gépjármű rendszámok, azonosító adatok mellékelten csatolva 
Működési terület és útvonaljegyzék csatolva (47 oldal) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ebből jövedéki termékek: 

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.) 
 
Bor 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés időpontja: 2013. 11. 25. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

54/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Czibak Róbert 
2653 Bánk, Zöldfa utca 26. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Nyt. sz.: 21254883 

Statisztikai szám: 60525011-4334-231-12 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem, vásáron vagy piacon folytatott 
kereskedelmi tevékenység, közterületi értékesítés, közvetlen értékesítés 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 
 
Ebből jövedéki termékek: 

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és 
szeszes ital, 
1.7. Zöldség- és gyümölcs, 
 
Bor 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem, nagykereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés időpontja: 2010. 11. 24. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

55/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Pyro-Paradios Bt. 
2651 Rétság, Jászteleki u. 18. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

12-06-004094 

Statisztikai szám: 21003022-9329-212-12 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Országos 
2653 Bánk, 011/3. 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzletben, üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

Kéthetente Hétfő: 8.00-10.00 
Kedd-szombat: zárva 
Vasárnap: zárva 

Üzlet neve: Kenőanyag szervíz 
Alapterülete: 50 m2 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 
 
Ebből jövedéki termékek: 

22. Gépjármű- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, 
autógáz, gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag és adalékanyag; 
55. Ipari vegyi áru 
 
Ásványolaj 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés időpontja: 2014. 02. 07. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

56/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Bata Kft. 
5321 Kunmadaras, Budai Nagy Antal utca 14. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

16-09-007072 

Statisztikai szám: 12940903-1052-113-16 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység 
Elnevezése: Mozgó Fagyizó 
Igazolásban a gépjárművek azonosítója 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerint: 
11. Fagylalt, jégkrém 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés időpontja: 2013. június 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

57/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Varga Balázs 
6221 Akasztó, Damjanich utca ½. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

120350704 

Statisztikai szám: 65339462-4334-231-03 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

3. Textil  
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; 
14. Vasáru, barkács, és építési anyag; 
15. Szaniteráru; 
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.); 
20. Illatszer, drogéria; 
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru; 
25. Óra- és ékszer; 
26. Sportszer, sporteszköz  
27. Játékáru; 
37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, 
termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép 
(pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg 
stb.); 
43. Emlék- és ajándéktárgy; 
45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 

 
-nem 
-nem 
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tevékenységet: 
Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés időpontja: 2010. 01. 29. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

58/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Frühwirt István 
6221 Akasztó, Fő utca 128/A. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

20530960 

Statisztikai szám: 60367273-4789-231-03 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék  
3. Textil  
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.); 
20. Illatszer, drogéria; 
27. Játékáru; 
30. Virág és kertészeti cikk; 
42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru; 
43. Emlék- és ajándéktárgy; 
45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék; 
46. Használtcikk  
59. Egyéb 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés időpontja: 2010. 03. 29. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

59/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Meda mobil Kft. 
6221 Akasztó, Fő utca 68. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

03-09-120048 

Statisztikai szám: 22652478-4782-113-03 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

3. Textil  
4. Ruházat 
5. Babatermék  
6. Lábbeli- és bőráru; 
7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk; 
11. Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.); 
12. Telekommunikációs cikk; 
15. Szaniteráru; 
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.); 
20. Illatszer, drogéria; 
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru; 
25. Óra- és ékszer; 
26. Sportszer, sporteszköz 
27. Játékáru; 
29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny; 
30. Virág és kertészeti cikk; 
38. Fotócikk; 
39. Optikai cikk 
43. Emlék- és ajándéktárgy; 
46. Használtcikk  
59. Egyéb 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben meghatározott 

 

-nem 
-nem 
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tevékenységet:  

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés időpontja: 2010. 04. 30. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

60/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Földi Ferencné 
6221 Akasztó, Sport u. 1. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

21777117 

Statisztikai szám: 60623315-4789-231-03 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

3. Textil  
4. Ruházat 
5. Babatermék  
6. Lábbeli- és bőráru; 
7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk; 
14. Vasáru, barkács, és építési anyag; 
15. Szaniteráru; 
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.); 
26. Sportszer, sporteszköz 
27. Játékáru; 
29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny; 
30. Virág és kertészeti cikk; 
38. Fotócikk; 
39. Optikai cikk 
43. Emlék- és ajándéktárgy; 
45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék; 
46. Használtcikk  

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység Bejelentés időpontja: 2010. 10. 26. 



 109

- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

 

 
 
 
 
 
Nyilvántartásba vétel 
száma: 

61/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Gubán Gáborné 
6221 Akasztó, Deák F. u. 15. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

22124397 

Statisztikai szám: 60688352478923103 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

3. Textil  
4. Ruházat 
5. Babatermék  
6. Lábbeli- és bőráru; 
7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk; 
11. Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.); 
15. Szaniteráru; 
16. Könyv; 
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.); 
20. Illatszer, drogéria; 
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru; 
25. Óra- és ékszer; 
26. Sportszer, sporteszköz 
27. Játékáru; 
29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny; 
30. Virág és kertészeti cikk; 
38. Fotócikk; 
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43. Emlék- és ajándéktárgy; 
45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék; 
46. Használtcikk 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés időpontja: 2010. 12. 31. 
 
 
2010. 12. 31. 

 
 
Nyilvántartásba vétel 
száma: 

 
 
62/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Szmutka Zsanett 
6221 Akasztó, Döbrögec tanya 25. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

22419821 

Statisztikai szám: 60754152478923103 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

3. Textil  
4. Ruházat 
6. Lábbeli- és bőráru; 
19. Számítógépes hardver- és szoftver termék; 
20. Illatszer, drogéria; 
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru; 
25. Óra- és ékszer; 
26. Sportszer, sporteszköz 
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27. Játékáru 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés időpontja: 2011. 03. 31. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

63/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Géró Milán 
6221 Akasztó, Tubáni u. 38. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

34235699 

Statisztikai szám: 66353890478923103 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

3. Textil  
4. Ruházat 
5. Babatermék  
6. Lábbeli- és bőráru; 
7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk; 
10. Audió- és videóberendezés; 
26. Sportszer, sporteszköz 
27. Játékáru; 
45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék; 
46. Használtcikk 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés időpontja: 2013. 09. 20. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

64/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

BÉKEH Kft. 
3104 Salgótarján, Csokonai út 10.  

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

12-09-007790 

Statisztikai szám: 12380017-8299-113-12 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

59. Egyéb (bioplasma termékcsalád, baktériumtrágyák) 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem, nagykereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2013. 06. 18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 114

Nyilvántartásba vétel 
száma: 

65/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

ÉletOlaj Kft. 
3100 Salgótarján, Medves krt. 80. 2/9. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

12-09-007080 

Statisztikai szám: 23045820-1041-113-12 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb 
magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel 
stb.), 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011. 07. 04. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

66/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

ZSOLBERT Kft. 
2045 Törökbálint, 0152/12 hrsz. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

13-03-115551 

Statisztikai szám: 12589395-4677-113-13 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

2045 Törökbálint, 0152/12 hrsz. 
Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

46. Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb 
használtcikk, régiség); 
47. Személygépjármű; 
48. Egyéb gépjármű (tehergépjármű, lakókocsi, 3,5 tonnánál nehezebb 
jármű); 
49. Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék; 
50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék; 
52. Mezőgazdasági ipari gép, berendezés; 
53. Irodagép, -berendezés, irodabútor; 
54. Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelőgép, mérőberendezés, 
professzionális elektromos gép, berendezés, hajó, repülőgép stb.); 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2013. 12. 09. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

67/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

VITAMIN STATION MAGYARORSZÁG Kft. 
2045 Törökbálint, Bottyán János u. 13. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

13-09-085630 

Statisztikai szám: 12279113-4617-113-13 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem, csomagküldő kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, 
biotermék, testépítő szer stb.) 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kereskedelemi ügynöki tevékenység 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2012. 03. 27. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

68/2014.                                                                2014. július 30-áig 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

VIP UNIO Kft. 
3533 Miskolc, Árvíz u. 26/a. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

05-09-016942 

Statisztikai szám: 14617245-4754-113-05 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kereskedelemi ügynöki tevékenység 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
 
 
 
 
 
 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

 
Tevékenység megkezdésének időpontja: Miskolc Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Jegyzője által kiállított igazolás szerint a bejelentés 
ideje: 2012. szeptember 27. napja. 
 
Nagyvenyimen 2014. május 23-án. 
A cég a tevékenységet Nagyvenyim közigazgatási területén 2014. 
május 26. napjától 2014. július 30. napjáig végzi.  
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

69-2/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Simon János Sándorné 
2424 Előszállás, Nagykarácsonyi út 43. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

35652480 

Statisztikai szám: 66522889477923107 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

2421 Nagyvenyim, Üzletköz 1., 503/2 hrsz. 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

Hétfő: 8-12, 13-16 
Kedd: 8-12, 13-16 
Szerda: 8-12, 13-16 
Csütörtök: 8-12 
Péntek: 8-12, 13-16 
Szombat: 8-12 
Vasárnap: Zárva 

Üzlet neve: GAndi Használtruha Butik 
Alapterülete: 61 m2 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2014. 03. 17. 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

3. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, 
lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, 
valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, 
rövidáru, 
4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, 
ruházati kiegészítő); 
7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk; 
16. Könyv; 
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.); 
20. Illatszer, drogéria; 
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru; 
25. Óra- és ékszer; 
27. Játékáru; 
43. Emlék- és ajándéktárgy; 
45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék; 
46. Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb 
használtcikk, régiség); 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 

 

-nem 
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- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének/bejelentésének időpontja: 2014. június 
10. 
 
-2014. június 16. 
-2014. november 13. (nyitvatartási idő módosítás) 
-2015. Július 30. (termékkör módosítás) 
- 2016. június 30. (megszűnés) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 120

 
Nyilvántartásba vétel 
száma: 

70/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Csontos István 
2421 Nagyvenyim, Hunyadi utca 16. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

37661500 

Statisztikai szám: 66687524477823107 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

2421 Nagyvenyim, Hunyadi utca 16., hrsz. 728 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

Hétfő: 8-10, 14-16 
Kedd: 8-10, 14-16 
Szerda: 8-10, 14-16 
Csütörtök: 8-10, 14-16 
Péntek: 8-10, 14-16 
Szombat: 8-12 
Vasárnap: Zárva 

Üzlet neve: Táp- és takarmány bolt 
Alapterülete: 20 m2 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2014. 07. 09. 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

32. Állateledel, takarmány 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2014. július 9. 
 
-2014. július 9. 

 
 
 
 
 



 121

Nyilvántartásba vétel 
száma: 

71/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Orin Hungary Kft. 
3664 Járdánháza, Ady Endre út 27/A. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

05-09-009907 

Statisztikai szám: 12914261-4799-113-05 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 
 
Ebből jövedéki termékek:- 

59. Egyéb (Orvostechnikai eszközök) 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés időpontja: 2014. 04. 01. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

72/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Arató Ildikó 
7621 Pécs, Király utca 35. 3 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

7071352 

Statisztikai szám: 63671104960223102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

20. Illatszer, drogéria 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem, kereskedelmi ügynöki tevékenység 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés időpontja: 2013. 09. 17. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

73/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Balázsné Kajtár Anita 
7631 Pécs, Kemény Zsigmond utca 68.  

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

21404894 

Statisztikai szám: 60547138479923102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk; 
20. Illatszer, drogéria 
28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, 
hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.); 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelmi ügynöki tevékenység 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés időpontja: 2010. 09. 06. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

74/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Bálint Bernadett 
7627 Pécs, Vadász utca 58/3  

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

11093896 

Statisztikai szám: 64655574478123102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés időpontja: 2011. 05. 10. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

75/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Béres Gábor 
7636 Pécs, Derék-réti út 3. 1. 6. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

29029286 

Statisztikai szám: 65884917461523102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Országos 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk; 
14. Vasáru, barkács, és építési anyag 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelmi ügynöki tevékenység 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés időpontja: 2012. 06. 07. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

76/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Butor Adrián 
7630 Pécs, Dagály utca 2. 1. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

28124890 

Statisztikai szám: 65836574479923102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, 
hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.); 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelmi ügynöki tevékenység 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2012. 04. 11. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

77/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Cvenitsné Árkus Ágnes 
7633 Pécs, Kerényi Károly utca 2/A 4. 14. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

22342883 

Statisztikai szám: 60736015856023102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

16. Könyv; 
20. Illatszer, drogéria; 
28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, 
hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.); 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011. 03. 22. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

78/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Dezső Klára Veronika 
7632 Pécs, Aidinger J. út 18. 9. 27. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

22385307 

Statisztikai szám: 60745147479923102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, 
hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.); 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelmi ügynöki tev. 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011. 03. 08. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

79/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Dr. Arany Józssef 
7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 10. 4. 13. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

22390795 

Statisztikai szám: 60746454749023102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, 
hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.); 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelmi ügynöki tev. 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011. 05. 03. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

80/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Dr. Kelemenné Geisz Éva Margit 
7632 Pécs, Eszék utca 51. 3. 10. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

30826881 

Statisztikai szám: 66017581479923102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk; 
9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelmi ügynöki tev. 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2012. 10. 11. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

81/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Farkasné Csordás Erika 
7632 Pécs, Árnyas liget 10. 1. 9. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

10671938 

Statisztikai szám: 64599728662223102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

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.); 
6. Lábbeli- és bőráru; 
7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk; 
16. Könyv; 
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány; 
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.); 
20. Illatszer, drogéria; 
27. Játékáru; 
30. Virág és kertészeti cikk; 
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) 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 

 

-nem 
-nem 
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meghatározott 
tevékenységet: 

 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2013. 05. 30. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

82/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Fekete György 
7628 Pécs, Ibolya u. 3. 1. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

31819281 

Statisztikai szám: 66115957479923102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk; 
9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk; 
20. Illatszer, drogéria; 
28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, 
hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.); 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2013. 02. 22. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

83/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Ferk Imréné 
7634 Pécs, Új fasor u. 12. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

24973288 

Statisztikai szám: 60926577479923102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk; 
9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk; 
20. Illatszer, drogéria; 
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru; 
42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelmi ügynöki tev. 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011. 08. 19. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

84/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Fogas István 
7623 Pécs, Madách Imre utca 9. C. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

43020719 

Statisztikai szám: 43020719151223102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

20. Illatszer, drogéria 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Nagykereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011. 07. 11. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

85/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Frici Bá Bt. 
7630 Pécs, Baranyavár utca 14. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

02-06-071084 

Statisztikai szám: 21484236475921202 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru; 
43. Emlék- és ajándéktárgy; 
45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2013. 05. 14. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

86/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Gattyán Tímea 
7691 Pécs, Szövetkezet utca 65. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

22220448 

Statisztikai szám: 60709176479923102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk; 
28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, 
hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.) 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelmi ügynöki tevékenység 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011. 11. 15. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

87/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Grubics Zsófia Emese 
7633 Pécs, Pollack Mihály utca 13. 3. 2. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

23931281 

Statisztikai szám: 60861928749023102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, 
hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.) 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelmi ügynöki tevékenység 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011. 06. 22. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

88/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Gyenei László 
7635 Pécs, Csoronika dűlő 17. 1. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

35062826 

Statisztikai szám: 66445979461623102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

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; 
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.); 
26. Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, 
kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.); 
28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, 
hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.) 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Nagykereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2013. 12. 16. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

89/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Hamvas Ferenc 
7693 Pécs, Tömörkény István utca 32. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

28832084 

Statisztikai szám: 65874406479923102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk; 
28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, 
hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.) 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Nagykereskedelmi ügynöki tev. 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2012. 05. 22. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

90/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Hamvas Kitti 
7693 Pécs, Tömörkény István utca 32. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

30501494 

Statisztikai szám: 65992227479923102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk; 
9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk; 
28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, 
hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.) 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Nagykereskedelmi ügynöki tev. 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2012. 10. 16. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

91/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Heizler Ildikó 
7621 Pécs, Király utca 35. 3. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

7396574 

Statisztikai szám: 63777688960223102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

20. Illatszer, drogéria 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2013. 09. 23. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

92/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Hirth József 
7632 Pécs, Viktória utca 1. fsz. 2. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

23338286 

Statisztikai szám: 60825531869023102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, 
biotermék, testépítő szer stb.) 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelmi ügynöki tev. 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011. 05. 10. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

93/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Horax Bt. 
7624 Pécs, Őz utca 3. A 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

02-06-061598 

Statisztikai szám: 20029762591121202 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk; 
28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, 
hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.) 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelmi ügynöki tev. 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2012. 09. 20. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

94/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Horváth Attila 
7627 Pécs, Avar utca 41. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

30375782 

Statisztikai szám: 76511048749023102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk; 
9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk; 
28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, 
hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.) 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelmi ügynöki tev. 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2012. 11. 12. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

95/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Hum József 
7629 Pécs, Corvin utca 17. 2/3 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

26754089 

Statisztikai szám: 71164256479923102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

12. Telekommunikációs cikk; 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelmi ügynöki tev. 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2012. 01. 16. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

96/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Ilk Balázs Ferenc 
7627 Pécs, Avar utca 36 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

22851689 

Statisztikai szám: 60791722854223102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk; 
19. Számítógépes hardver- és szoftver termék 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelmi ügynöki tev. 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011. 06. 09. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

97/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Kecskésné Molnár Tímea Viktória 
7628 Pécs, Szent Borbála utca 19. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

21937683 

Statisztikai szám: 60654870742023102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk; 
9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk; 
20. Illatszer, drogéria; 
25. Óra- és ékszer; 
28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, 
hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.) 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelmi ügynöki tev. 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2010. 11. 23. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

98/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Keszthelyi Autó Kft. 
7636 Pécs, Laufer dűlő 3. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

02-09-069068 

Statisztikai szám: 13161349451111302 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, 
biotermék, testépítő szer stb.); 
20. Illatszer, drogéria; 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelmi ügynöki tev. 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2010. 11. 30. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

99/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Kiss Margit 
7625 Pécs, Felsőhavi u. 62. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

28901086 

Statisztikai szám: 65878235823023102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk; 
28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, 
hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.) 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelmi ügynöki tev. 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2012. 12. 27. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

100/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Kóré Viktor 
7691 Pécs, Parcsin u. 31. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

25722499 

Statisztikai szám: 60977982479923102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk; 
9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk; 
28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, 
hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.) 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelmi ügynöki tev. 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011. 10. 27. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

101/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Kovács Erika Irén 
7628 Pécs, Kavicsos út 3. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

22983091 

Statisztikai szám: 60801357952923102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk; 
20. Illatszer, drogéria; 
28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, 
hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.) 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelmi ügynöki tev. 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011. 04. 13. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

102/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Maróti Géza József 
7632 Pécs, Kodolányi János utca 31. 7. 21. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

9323052 

Statisztikai szám: 64448684479923102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.); 
53. Irodagép, -berendezés, irodabútor 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kis-és nagykereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011. 11. 15. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

103/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Mészáros Mária Gyöngyi 
7635 Pécs, Erdész utca 119. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

21750688 

Statisztikai szám: 60616591479923102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

1.12.Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, 
biotermék, testépítő szer stb.); 
7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk; 
9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk; 
20. Illatszer, drogéria; 
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru; 
43. Emlék- és ajándéktárgy 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelmi ügynöki tev. 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2010. 10. 21. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

104/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Mezei Viktor 
7623 Pécs, Móricz Zsigmond utca 1. 1/1. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

27333496 

Statisztikai szám: 65788127479923102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk; 
9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk; 
28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, 
hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.) 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2012. 02. 17. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

105/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Nagy Józsefné 
7632 Pécs, Esztergályos János utca 11. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

2431133 

Statisztikai szám: 6140421449923102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk; 
25. Óra- és ékszer; 
40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk; 
42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru; 
43. Emlék- és ajándéktárgy 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2012. 07. 03. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

106/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Neumayer László 
7623 Pécs, Mártírok útja 42. 1. 1/4 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

21405527 

Statisztikai szám: 60547255522123102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk; 
20. Illatszer, drogéria; 
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelmi ügynöki tev. 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2010. 08. 02. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

107/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Preinerné Szokola Tünde 
7633 Pécs, Pollack Mihály utca 5. 1. 1. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

32284513 

Statisztikai szám: 66164786960423102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk; 
9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk; 
25. Óra- és ékszer; 
28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, 
hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.) 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelmi ügynöki tev. 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2013. 03. 25. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

108/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Rapajkó Krisztián 
7632 Pécs, Nagy Imre út 56. 7. 19. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

30492713 

Statisztikai szám: 65991226960223102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

46. Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb 
használtcikk, régiség) 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2012. 10. 16. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

109/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Szabó Edina 
7632 Pécs, Nagy Imre út 2. fsz. 3. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

30795092 

Statisztikai szám: 66015046479923102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk; 
28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, 
hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.) 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelmi ügynöki tev. 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2012. 11. 06. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

110/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Szirtes Lilla 
7628 Pécs, Katona József utca 23. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

24737482 

Statisztikai szám: 60912543692023102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

20. Illatszer, drogéria 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelmi ügynöki tev. 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011. 08. 09. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

111/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Szirtes Tímea Ilona 
7626 Pécs, Endre utca 2. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

33193482 

Statisztikai szám: 66259758478923102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, 
ruházati kiegészítő); 
6. Lábbeli- és bőráru; 
25. Óra- és ékszer; 
26. Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, 
kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.); 
27. Játékáru; 
43. Emlék- és ajándéktárgy; 
46. Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb 
használtcikk, régiség) 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2013. 06. 11. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

112/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Tanó Mónika 
7635 Pécs, Csortos Gyula utca 25. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

34822858 

Statisztikai szám: 74951194741023102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

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.); 
7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2013. 11. 07. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

113/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Temesi Ottó Pál 
7632 Pécs, Fülep Lajos utca 20. 1. 4. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

21869204 

Statisztikai szám: 60641768479123102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, 
ruházati kiegészítő); 
16. Könyv; 
27. Játékáru; 
46. Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb 
használtcikk, régiség) 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelmi ügynöki tev. 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011. 01. 17. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

114/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Tihanyi Zsolt 
7629 Pécs, Pákolitz István utca 24. 2. 1. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

30544293 

Statisztikai szám: 65995653479923102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, 
biotermék, testépítő szer stb.); 
7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk; 
9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk; 
20. Illatszer, drogéria; 
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelmi ügynöki tev. 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2012. 10. 16. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

115/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Tóth Jánosné 
7627 Pécs, Kun utca 6. 1. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

25691882 

Statisztikai szám: 60975825479923102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk; 
9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011. 10. 06. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

116/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Tovtné Vinter Szilvia Katalin 
7632 Pécs, Eszék utca 51. 3. 11. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

26372092 

Statisztikai szám: 65719792960423102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

20. Illatszer, drogéria; 
25. Óra- és ékszer 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelmi ügynöki tev. 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011. 11. 25. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

117/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Vándori Márta 
7628 Pécs, Tolnai József utca 19. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

23526682 

Statisztikai szám: 60837707479123102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

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; 
46. Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb 
használtcikk, régiség) 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011. 09. 20. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

118/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Vermes Miklós Kálmán 
7635 Pécs, Harkály dűlő 4. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

29415880 

Statisztikai szám: 65905559479123102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, 
babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.); 
6. Lábbeli- és bőráru 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelmi ügynöki tev. 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2012. 06. 27. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

119/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Vincze és Tsa Kft. 
7636 Pécs, Malomvölgyi út 13. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

02-09-063680 

Statisztikai szám: 11363136702211302 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011. 04. 05. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

120/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

WI-TECH Kft. 
7625 Pécs, Domokos utca 10. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

02-09-075541 

Statisztikai szám: 22612702432211302 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk; 
14. Vasáru, barkács, és építési anyag; 
15. Szaniteráru; 
54. Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelőgép, mérőberendezés, 
professzionális elektromos gép, berendezés, hajó, repülőgép stb.) 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2012. 12. 11. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

121/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Zentai Miklós Pálné 
7635 Pécs, Harkály dűlő 4. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

22507280 

Statisztikai szám: 76519448479123102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

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 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelmi ügynöki tev. 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011. 03. 17. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

122/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Herold Pincészet Szövetkezet 
7773Villány, Nagy István u. 5. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

02-02-060141 

Statisztikai szám: 11996846-0113-124-02 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem (alkalmi rendezvényen, kitelepüléssel), 
csomagküldő kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2011. 02. 09. 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek: 

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és 
szeszes ital 
bor 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011. 02. 09. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

123/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Bakonyi&Keri Kft. 
7773Villány, Dózsa György u. 33. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

02-09-077213 

Statisztikai szám: 23294897-1102-113-02 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem (alkalmi rendezvény), csomagküldő 
kereskedelem, közvetlen értékesítés 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2011. 12. 14. 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 
Ebből jövedéki termékek: 

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és 
szeszes ital 
bor 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011. 12. 14. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

124/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Kecskésné Korsós Márta 
7773Villány, Petőfi u. 56. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Őstnyt. AA832064799 

Statisztikai szám:  
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem, csomagküldő kereskedelem, közvetlen 
értékesítés, közterületi értékesítés, vásáron vagy piacon folytatott 
kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

- 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

1.11. Egyéb élelmiszer: bordzsem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2011. 12. 29. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

125/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Szálkainé Horváth Andrea 
7773Villány, Rákóczi Ferenc utca 32. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

 

Statisztikai szám:  
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem, csomagküldő kereskedelem, közvetlen 
értékesítés, közterületi értékesítés, vásáron vagy piacon folytatott 
kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

- 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

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); 
20. Illatszer, drogéria; 
42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru; 
43. Emlék- és ajándéktárgy; 
45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2012. 05. 17. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

126/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Csányi Pincészet Zrt. 
7773Villány, Ady fasor 2. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

01-10-060164 

Statisztikai szám: 11366201-1102-114-02 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem, csomagküldő kereskedelem, közterületi 
értékesítés, üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2012. 05. 08. 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:- 

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és 
szeszes ital, 
16. Könyv; 
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány; 
42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru; 
43. Emlék- és ajándéktárgy 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem, vendéglátás, nagykereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-igen 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2012. 05. 08. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

127/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Günczer Zoltán 
7773Villány, Oportó utca 6. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

5169085 

Statisztikai szám: 43576306-4725-231-02 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem, csomagküldő kereskedelem, közterületi 
értékesítés, üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2012. 06. 14. 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek: 
van 

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és 
szeszes ital, 
1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb 
magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel 
stb.) 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem, vendéglátás 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-igen 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2012. 06. 14. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

128/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

PAULI & GERE CONSULTING Kft. 
7773Villány, Diófás tér 4-12. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

02-09-076520 

Statisztikai szám: 23020054-8110-113-02 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem, csomagküldő kereskedelem, közterületi 
értékesítés, üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység, közvetlen 
értékesítés, vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2012. 06. 14. 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek: - 

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és 
szeszes ital, 
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 
előrecsomagolt fagylalt és jégkrém 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); 
16. Könyv; 
20. Illatszer, drogéria 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem, vendéglátás, nagykereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
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Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2013. 05. 08. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

129/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

BELLA Borház Kft. 
7773 Villány, Munkácsy utca 2. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

02-09-069322 

Statisztikai szám: 13248888-2-02 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem, csomagküldő kereskedelem, üzletben 
folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2013. 10. 02. 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek: 
alkoholtermék, sör, bor, 
pezsgő, köztes alkoholtermék 

1.1. Meleg-, hideg étel, 
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és 
szeszes ital, 
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 
előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.), 
1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb 
magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel 
stb.) 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem, vendéglátás 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-igen 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Külön engedélyhez kötött tevékenység: 1.1. 
 
Tevékenység megkezdésének időpontja: 2013. 10. 02. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

130/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Kaszás Katalin 
2421 Nagyvenyim, Hársfa u. 24. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

39477283 

Statisztikai szám: 66815217479123107 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Csomagküldő kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

- 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek: - 

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.); 
25. Óra- és ékszer 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

 
 
-2014. november 4. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

131/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Tihanyi Zoltánné 
2421 Nagyvenyim, Attila utca 7.  

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

38707704 

Statisztikai szám: 66761390461823107 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

- 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

- 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek: - 

18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) 
20. Illatszer, drogéria 
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Ügynöki nagykereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

 
 
-2014. november 12. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

132/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Varga Zoltánné 
8978 Rédics, Sziklai u. 16. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

19477937 

Statisztikai szám: 60246387-4752-231-20 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 
 
Ebből jövedéki termékek:- 

13. Festék, lakk, 
14. Vasáru, barkács, és építési anyag, 
55. Ipari vegyi áru 
(a kémiai biztonságról szóló tv. szerinti veszélyes anyagok és 
keverékek kivételével) 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem, nagykereskedelem, kereskedelmi ügynöki 
tevékenység 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2012. 02. 22. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

133/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Mindru Florentina Camelia 
7843 Szaporca, Kossuth út 68. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

17158681 

Statisztikai szám: 58615830-0111-231-02 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

- 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 
 
Ebből jövedéki termékek: - 

37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, 
termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép 
(pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg 
stb.); 
51. Mezőgazdasági nyersanyag, termék (gabona, nyersbőr, toll stb.); 
52. Mezőgazdasági ipari gép, berendezés; 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelem, Mezőgazdasági 
gép, berendezés nagykereskedelme 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2009. 12. 04. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

134/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Végi Tiborné 
7800 Siklós, Váralja u. 51. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

21888089 

Statisztikai szám: 60644589-4799-231-02 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

- 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 
Ebből jövedéki termékek: - 

28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (mágnespárna, 
takaró, ágy) 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2010. 11. 03. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

135/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Versényi Attila 
7800 Siklós, id. Kréth I. u. 15. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

9002456 

Statisztikai szám: 64145109-7120-231-02 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

- 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 
Ebből jövedéki termékek: - 

49. Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék; 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Gépjárműalkatrész ügynöki nagykereskedelme 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Tevékenység megkezdésének időpontja: 2010. 11. 05. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

136/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Alföldi Róbert Mátyás 
7960 Sellye, Jókai u. 33. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

128946 

Statisztikai szám: 62339944749023102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

- 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 
Ebből jövedéki termékek: - 

8. Hangszer; 
12. Telekommunikációs cikk; 
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány; 
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.); 
20. Illatszer; 
21. Tisztítószer; 
25. Óra- és ékszer; 
26. Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, 
kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.); 
27. Játékáru; 
38. Fotócikk; 
39. Optikai cikk; 
52. Mezőgazdasági ipari gép, berendezés; 
54. Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelőgép, mérőberendezés, 
professzionális elektromos gép, berendezés, hajó, repülőgép stb.); 
57. Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék; 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Ügynöki nagykereskedelmi tevékenység 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 

Bejelentés előterjesztésének napja: 2013. 12. 03. 
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- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

 
Nyilvántartásba vétel 
száma: 

137/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Bíró Boglárka Anna 
7960 Sellye, Petőfi S. u. 37. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

35043302 

Statisztikai szám: 66440730479123102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

- 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 
Ebből jövedéki termékek: - 

4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, 
ruházati kiegészítő); 
25. Óra- és ékszer; 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés előterjesztésének napja: 2013. 11. 27. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

138/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Tutto Ablak 2000 Kft. 
7300 Komló, Zobáki út 3. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

02-09-069900 

Statisztikai szám: 13431783-4511-113-02 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2012. 04. 04. 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 
Ebből jövedéki termékek: - 

14. Vasáru, barkács, és építési anyag; 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kereskedelmi ügynöki tevékenység 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

 
 
- 2012. 04. 11. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

139/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Szekeres Ernő 
7300 Komló, Gorkij u. 15. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

3787638 

Statisztikai szám: 43225172-4799-231-02 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2011. 11. 23. 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 
Ebből jövedéki termékek: - 

7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk; 
10. Audió- és videóberendezés; 
12. Telekommunikációs cikk; 
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.); 
43. Emlék- és ajándéktárgy 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

 
 
- 2012. 02. 08. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

140/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

MO-KÁ Bt. 
7300 Komló, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 45. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Cg.02-06-073128/3 

Statisztikai szám: 22304058-4759-212-02 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység 
Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

- 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 
Ebből jövedéki termékek: - 

7. Háztartási felszerelés (edények) 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

 
 
- 2010. 03. 18. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

141/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

MIXBUILD Kft. 
7300 Komló, Alkotmány u. 39. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Cg.02-09-075491 

Statisztikai szám: 12453450-4332-113-02 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe 
Jármű által vontatott eszközről, vásárokon, piacokon, rendezvényeken 
árusít, azok nyitvatartási idején belül 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

- 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 
Ebből jövedéki termékek: - 

Főtt kukorica, sült kukorica 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

vendéglátás 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

 
 
- 2010. 04. 22. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

142/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Havasi István Ákos 
7300 Komló, Vértanúk u. 52. fszt. 1. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

31158317 

Statisztikai szám: 66043560-0149-231-02 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2012. 12. 11. 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 
Ebből jövedéki termékek: - 

14. Vasáru, barkács, és építési anyag; 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

 
 
- 2012. 12. 12. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

143/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Kalácsfalu Bt. 
7741 Nagykozár, Alkony u. 18/1. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

02-06-074051 

Statisztikai szám: 23438183-5610-212-02 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe, alkalmi rendezvények 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem, mozgóbolt útján folytatott kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2011. 08. 09. 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 
Ebből jövedéki termékek: - 

1.1. Meleg-, hideg étel (fűszerezett, sült, darált hús, kürtőskalács) 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés előterjesztésének napja: 2011. 08. 09. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

144/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Far Norbert 
7783 Majs, Kossuth L. u. 244. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

21192680 

Statisztikai szám: 60517409821923102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

- 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 
Ebből jövedéki termékek: - 

37. Mezőgazdasági (borászati) tevékenységhez szükséges eszköz: 
jelölőcímke, csavarzár és csomagoló anyag 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kereskedelmi ügynöki tevékenység, nagykereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés előterjesztésének napja: 2013. 03. 08. 
 
- 2013. 03. 08. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

145/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Bayerné Takács Ildikó 
7783 Majs, Táncsics M. u. 384. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

35072099 

Statisztikai szám: 66447139479123102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

- 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 
Ebből jövedéki termékek: - 

7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk; 
45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék; 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kereskedelmi ügynöki tevékenység 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés előterjesztésének napja: 2013. 12. 18. 
 
- 2014. 01. 09. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

146/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Leib Roland 
7735 Majs, Himesháza, Kossuth L. u. 87. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

31082882 

Statisztikai szám: 66037572477423102 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

- 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 
Ebből jövedéki termékek: - 

6. Lábbeli- és bőráru; 
59. Egyéb (elsősegély felszerelések) 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kereskedelmi ügynöki tevékenység 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés előterjesztésének napja: 2012. 12. 28. 
 
- 2012. 12. 28. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

147/2014. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Faragó Zoltán 
7754 Bóly, Szegfű utca 28/a 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

34095284 

Statisztikai szám: 66340214-9524-231-02 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

- 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 
Ebből jövedéki termékek: - 

14. Vasáru, barkács, és építési anyag; 
15. Szaniteráru; 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Nagykereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés előterjesztésének napja: 2013. 11. 25. 
 
- 2013. 11. 28. 
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2015. 
 

Nyilvántartásba vétel 
száma: 

1/2015. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Jakab Tamás István 
2421 Nagyvenyim, Fő út 27/1. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

5536828 

Statisztikai szám: 61909379011123107 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

Magyarország területe (országos) 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Csomagküldő kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

- 

Üzlet neve: - 
Alapterülete: - 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

- 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek: - 

14. Vasáru, barkács, és építési anyag 
15. Szaniteráru 
23. Háztartási tüzelőanyag 
29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny 
32. Állateledel, takarmány 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

 
 
-2015. 01. 29. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

2/2015. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Milport Kft. 
2421 Nagyvenyim, Iskola u. 30. 

Cégj.szám/váll.-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

07-09-025-447 

Statisztikai szám: 23472224-8810-113-07 
Tevékenység helye: 
Tevékenység címe: 

2421 Nagyvenyim, Iskola u. 30. 

Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

Szombat, vasárnap: 12:00-14:00 

Üzlet neve: Milport Platz 
Alapterülete: 100 m2 
Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2015. 02. 13. 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek: - 

47. Személygépjármű 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

-nem 
-nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
- Nyilvántartásba vételének 
időpontja: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

 
 
-2015. 02. 17. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 202

Nyilvántartásba vétel 
száma: 

3/2015.,  műk. eng. nyt-i szám: 4/2015. 
BE 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

BUMERÁNG SUN Kft. 
Címe: 2421 Nagyvenyim, Fő utca 25/1. 
Székhelye: 2421 Nagyvenyim, Fő utca 25/1. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

07-09-025796 

Statisztikai szám: 25157532-4711-113-07 
Tevékenység helye:  

2421 Nagyvenyim, Fő utca 25/1.,381/1 hrsz. Tevékenység címe: 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 
 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

Hétfőtől péntekig: 6:00-18:00 
Szombat: 6:00-18:00 
Vasárnap: 6:00-18:00 

Üzlet neve: Bumeráng ABC 
Alapterülete: 60 m2 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
60 m2 
 
 
4 
 
2,5 m 
Közterületen 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2015. 03. 13. 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 
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 
1.10 Tej, tejtermék 
1.11 Egyéb élelmiszer 
3. Textil 
4. Ruházat 
5. Babatermék 
7. Háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 
14. Vasáru, barkács és építési anyag 
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk 
20. Illatszer, drogéria 
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru 
27. Játékáru 
30. Virág és kertészeti cikk 
32. Állateledel 
37. Mezőgazdasági, méhészeti, borászati cikk, növényvédő szer, 
termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép 
(pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.) 
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Ebből jövedéki termékek: 
Üzletköteles termékek: 

40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk 
43. Emlék- és ajándéktárgy 
 
Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék 
2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és 
keverékek 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 

Kereskedelmi tevékenység 
-nyilvántartásba vételének 
ideje: 
 
- módosításának időpontja: 
 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés ideje: 2015. 03.13. 
 
- 2015.03.13 
 
-  
-  
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

5/2015.,   
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Kovács László 
2644 Borsosberény, Rákóczi u. 20. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

43360480 

Statisztikai szám: 78727562 7490 231 12 
Tevékenység helye:  

 Tevékenység címe: 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzleten kívüli kereskedelem 
Csomagküldő kereskedelem  

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 
Ebből jövedéki termékek: 
Üzletköteles termékek: 

59. Egyéb: nyomtatvány kis- és nagykereskedelem  
 
 
------- 
------- 
 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kis- és nagykereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 

Kereskedelmi tevékenység 
-nyilvántartásba vételének 
ideje: 
 
- módosításának időpontja: 
 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés ideje: 2015. 06.02. 
 
- 2015.06.02. 
 
-  
-  
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

6/2015.,   
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Kovács Attila Lajos 
6088 Apostag, Magyar utca 1. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

6036675 

Statisztikai szám: 46213606 4781 231 03 
Tevékenység helye:  

2421 Nagyvenyim, 278 hrsz. Tevékenység címe: 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Közterületi értékesítés  

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 
Ebből jövedéki termékek: 
Üzletköteles termékek: 

1.7. Zöldség- és gyümölcs  
 
 
------- 
------- 
 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 

Kereskedelmi tevékenység 
-nyilvántartásba vételének 
ideje: 
 
- módosításának időpontja: 
 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés ideje: 2015. június 29. 
 
- 2015. június 30. 
 
-  
-  
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

7/2015. 
BE 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Süveges Jánosné 
Székhelye: 2421 Nagyvenyim, Virágos utca 2. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Váll. nyilvántart. szám: 44549703 

Statisztikai szám: 67260799-4711-231-07 
Tevékenység helye: 2421 Nagyvenyim, Virágos utca 2. 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat: 8:00-10:00 
Vasárnap: Zárva 

Üzlet neve: Vegyesbolt 
Alapterülete: 40 m2 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
40 m2 

 

 

 

 

közterületen 
Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

- 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2015. 10. 01. 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek: 
Alkoholtermék, sör, bor, 
pezsgő 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kizárólag üzletben 
forgalmazható termékek: 

1.6 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes-és 
szeszes ital 

1.7 Cukrászati készítmény, édesipari termék 
1.8 Hús- és hentesáru 
1.13 Zöldség- és gyümölcs 
1.14 Kenyér- és pékáru, sütőipari termék 
1.15 Édességáru 
1.16 Tej, tejtermék 
1.17 Egyéb élelmiszer 
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk 
20. Illatszer, drogéria 
32. Állateledel, takarmány 
 
 
2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és 
keverékek 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 

Kereskedelmi tevékenység 
-megkezdésének ideje: 
 

Bejelentés: 2015. 09. 23. 
-2015. 10. 01. 
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-nyilvántartásba vételének 
ideje: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

- 2015. 09. 30. 
 
- 
- 

 
 
 
 
 
Nyilvántartásba vétel 
száma: 

8/2015. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Süveges Jánosné 
Székhelye: 2421 Nagyvenyim, Virágos utca 2. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Váll. nyilvántart. szám: 44549703 

Statisztikai szám: 67260799-4711-231-07 
Tevékenység helye: 2421 Nagyvenyim, Virágos utca 2. 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap 8:00-10:00; 
15:00- 19:00 

Üzlet neve: Nyárfa Söröző 
Alapterülete: 50 m2 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

20 fő 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2015. 10. 01. 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek: 
1.3 

1.2 Kávéital, alkoholmentes 
1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes-és 
szeszes ital 
1.9 Édességáru 
 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 

Kereskedelmi tevékenység 
megkezdésének ideje: 
-nyilvántartásba vételének 
ideje: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés: 2015. 09. 23. 
2015. 10. 01. 
- 2015. 09. 30. 
- 
- 
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2016. 
 
Nyilvántartásba vétel 
száma: 

1/2016. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Hack János 
Székhelye: 2421 Nagyvenyim, Határvölgyi utca 10. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

Váll. nyilvántart. szám: 50199215 

Statisztikai szám: 67415243-4778-231-07 
Tevékenység helye: 2421 Nagyvenyim, Határvölgyi utca 10. 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

Hétfő – péntek: 8:00-11:00; 14:00- 17:00 
Szombat: 8:00-12:00 
Vasárnap: zárva 

Üzlet neve: Táp – takarmány, kutya, macska eledel 
Alapterülete: 20 m2 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2016.01.04. 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:  

32. Állateledel, takarmány 
 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 

Kereskedelmi tevékenység 
megkezdésének ideje: 
-nyilvántartásba vételének 
ideje: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés: 2016. 01. 04. 
2016.01.04. 
- 2016.01.04. 
- 
- 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

2/2016. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Divat Center Kft. 
Székhelye: 1089 Budapest, Golgota út 6. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

01-09-273121 

Statisztikai szám: 25402825-4771-113-01 
Tevékenység helye: 2421 Nagyvenyim, Üzlet köz 1. 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

Hétfő – péntek: 8:30-17:30 
Szombat: 8:30-12:30 
Vasárnap: zárva 

Üzlet neve: Kínai Áruház 
Alapterülete: 255m2 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített 
gépjármű várakozóhelyek 
száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2016.03.07. 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
Ebből jövedéki termékek:  

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 
20.  Illatszer, drogéria 
25.  Óra- és ékszer 

 
Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 

Kereskedelmi tevékenység 
megkezdésének ideje: 
-nyilvántartásba vételének 
ideje: 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

Bejelentés: 2016. 03. 07. 
2016.03.07. 
- 2016.03.07. 
- 
- 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

3/2016. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

KUMIN TANK Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhelye: 2421 Nagyvenyim, Fő út 18/1. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

07-09-023779 

Statisztikai szám: 24330882-4730-113-07 
Tevékenység helye:  

2421 Nagyvenyim, Fő út 18/1., 282 hrsz. Tevékenység címe: 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

Hétfő-péntek: 6:00-18:00  
Szombat: 7:00-12:00  

Üzlet neve: OIL A német kúthálózat benzinkút 
Alapterülete: 500 m2 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 
 
 
 
 
 
 
Ebből jövedéki termékek: 
 
 
 
 
 

1.2.  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 
1.3.  Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital 
22. Gépjármű- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, 
autógáz, gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag és adalékanyag 
24. Palackos gáz 
47. Személygépjármű 
49. Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és- tartozék 
 
Ásványolaj 
Alkoholtermék, sör, bor pezsgő, köztes alkoholtermék 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 
- nem 
- nem 
 

Kereskedelmi tevékenység 
-nyilvántartásba vételének 
ideje: 
- módosításának időpontja: 
 
- megszűnésének időpontja:  

2007. 09. 17. műk. eng. 
 
- 2010. szeptember 9. 
- 2013. július 9. 
- 2016.04.20. – termékkör bővítés 
- 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

4/2016. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Bogdán Gyula Kálmánné 
Székhelye: 2421 Nagyvenyim, Szegfű utca 17. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

50548554 

Statisztikai szám: 67649365-4791-231-07 
Tevékenység helye:  

 Tevékenység címe: 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

Csomagküldő kereskedelem 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

  

Üzlet neve:  
Alapterülete:  

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ebből jövedéki termékek: 
 
 
 
 
 

4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, 
ruházati kiegészítő) 
6. Lábbeli- és bőráru 
16. Könyv 
26. Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, 
kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) 
32. Állateledel, takarmány 
43. Emlék- és ajándéktárgy 
46. Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb 
használtcikk, régiség) 
59. Egyéb (lószerszám) 
 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

 

Kereskedelmi tevékenység 
-nyilvántartásba vételének 
ideje: 
- módosításának időpontja: 
 
- megszűnésének időpontja:  

2016. 05.18. 
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Nyilvántartásba vétel 
száma: 

5-3/2016. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Retter Terézia Edit 
Székhelye: 2421 Nagyvenyim, Üzlet köz 3. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

50609790 

Statisztikai szám: 67691496-4776-231-07 
Tevékenység helye:  

2421 Nagyvenyim, Üzlet köz 3. Tevékenység címe: 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási 
idő: 

Hétfő- péntek: 8:00-17:00 
Szombat: 8:00-12:00 
Vasárnap: zárva 

Üzlet neve: SPEEDY 
Alapterülete: 187 
Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

2016. VII.15. 

Termékek neve és 
sorszáma (6. melléklet): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ebből jövedéki termékek: 
 

7. Lakberendezés, háztartási felszerelés. 
14. Vasáru, barkács anyag; 
27. Játékáru; 
30. Kertészeti cikk; 
32. Állateledel, takarmány; 
37. Mezőgazdasági, és borászati cikk, termésnövelő anyag, a 

tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (vetőmag) 
59. Egyéb (Kutyakiképző és kutyafelszerelés eszköz, 

desztillálóberendezés). 
 
- 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben 
meghatározott 
tevékenységet: 

nem 
 
nem 

Kereskedelmi tevékenység 
-nyilvántartásba 
vételének ideje: 
- módosításának 
időpontja: 
 
 
 
- megszűnésének 
időpontja:  

2016. 07.15. 
 
 
 
2016.08.19. – termékkör módosítás 
2016.09.02. – termékkör módosítás 
2016. 11. 23. – nyitvatartási idő változás 
2017.02.10. – nyitvatartási idő változás 
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Nyilvántartásba vétel száma: 6/2016. 

B 
Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Fauszt Lajos 
Székhelye: 2421 Nagyvenyim, Mezőfalvi út 9. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

10965478 

Statisztikai szám: 64636120-7478-231-07 
Tevékenység helye:  

2421 Nagyvenyim, Üzlet köz 1. Tevékenység címe: 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

Hétfő- péntek 7:30-16:30 
Szombat: 7:00-12:00 
Vasárnap: zárva 

Üzlet neve: Zöldség-Gyümölcs 
Alapterülete: 60 m2 

 
 

Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített gépjármű 
várakozóhelyek száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
60 m2 
 
10 db 
 
50 m 
közterületen 

 
Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének 
időpontja: 

 

Termékek neve és sorszáma 
(6. melléklet): 
 
 
Ebből jövedéki termékek: 
 

1.7. Zöldség- és gyümölcs, 
1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb 

magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben meghatározott 
tevékenységet: 

nem 
 
nem 

Kereskedelmi tevékenység 
-nyilvántartásba vételének 
ideje: 
- módosításának időpontja: 
 
 
- megszűnésének időpontja:  

2016. 09.15. 
 
 
2016. november 15. (nyitvatartási idő változás) 
2016. december 7. (nyitvatartási idő változás) 
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Nyilvántartásba vétel száma: 7-2/2016. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Pulai Attila 
Székhelye: 2454 Iváncsa, Fő u. 172. 518/4 hrsz. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

50844472 

Statisztikai szám: 52481909-5610-231-07 
Tevékenység helye:  

2421 Nagyvenyim, Gárdonyi G. u. 3. Tevékenység címe: 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

Hétfő-vasárnap: 10:00-22:00 

Üzlet neve: Öcsi Pizzéria 
Alapterülete: 35 m2 

 
Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített gépjármű 
várakozóhelyek száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 
 
30 m2 
 
4 db 
 
1 m 
közterületen 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

10 fő 

Vásárlók könyve 
használatbavételének időpontja:  

2016. 11. 02. 

Termékek neve és sorszáma (6. 
melléklet): 
 
 
 
 
 
 
Ebből jövedéki termékek: 
 

1.1. Meleg-, hideg étel, 
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes-és szeszes 

ital, 
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 
1.8. Kenyér-és pékáru, sütőipari termék 
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt 
fagylalt és jégkrém stb.) 
 
- 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem, vendéglátás 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben meghatározott 
tevékenységet: 

nem 
 
nem 

Kereskedelmi tevékenység 
-nyilvántartásba vételének 
ideje: 
 
- módosításának időpontja: 
 
 
- megszűnésének időpontja:  

 
 
2016. 11. 02. 
 
- 2017. 03. 13. (nyitvatartási idő változás) 
- 2017. 04. 06. (termékkör módosítás) 
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2017. 
 

Nyilvántartásba vétel száma: 1/2017. 
B 

Kereskedő neve, címe, 
székhelye: 

Fister Adrienn 
Székhelye: 2421 Nagyvenyim, Zrínyi u. 25. 

Cégj.szám/váll..-i nyti.-i 
szám/reg. szám 

51563598 

Statisztikai szám: 52519138-3240-231-07 
Tevékenység helye: országos 

www.foltadri.hu , kézműves rendezvények Tevékenység címe: 
Kereskedelmi tevékenység 
formája: 

csomagküldő kereskedelem, üzleten kívüli kereskedelem 
 

Üzlet esetén 
napi/heti nyitvatartási idő: 

 

Üzlet neve:  
Alapterülete:  
Napi fogyasztási cikket 
értékesítő üzlet esetén az 
árusítótér nettó alapterülete: 
Az üzlethez létesített gépjármű 
várakozóhelyek száma: 
Azok telekhatártól mért 
távolsága: 
Elhelyezése: 

 

Vendéglátó üzlet esetén 
befogadóképessége: 

 

Vásárlók könyve 
használatbavételének időpontja:  

 

Termékek neve és sorszáma (6. 
melléklet): 
 
 
Ebből jövedéki termékek: 
 

27. Játékáru 
42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru 
45. Kreatív-hobbi és dekorációs kellék 
 
- 

Kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Kiskereskedelem 

Üzletben folytatnak-e 
- szeszesital-kimérést: 
- 22. § (1)-ben meghatározott 
tevékenységet: 

- 
 
- 

Kereskedelmi tevékenység 
-nyilvántartásba vételének 
ideje: 
 
- módosításának időpontja: 
- megszűnésének időpontja:  

 
2017. június 8. 
 
 

 


