VIRÁGBOLT ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:

Virágbolt
Az üzlet címe:

A kereskedő

A kereskedelmi tevékenység helye

hétfő

09.00-17.00

címe: 8716. Mesztegny , Vörösmarty u. 135/b.

kedd

09.00-17.00

8716. Mesztegny , Vörösmarty u. 135/b.

székhelye: 8716. Mestzegny , Vörösmarty u. 135/b.

szerda

09.00-17.00

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

csütörtök

09.00-17.00

péntek

09.00-17.00

szombat

12.00-18.00

vasárnap

12.00-18.00

8716. Mesztegny ,
Vörösmarty u. 135/b.

adószáma: 51141497-1-34

Az üzlet hrsz-a: 244/6

cégjegyzékszáma:

statisztika száma: 51141497-4776-231-14

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-032373

kistermelői regisztrációs száma:

vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 1997.08.11.

Az üzlet alapterülete:
21 m

Az üzlet nyitvatartási ideje

neve: Bodóné Babják Éva

A kereskedelmi tevékenység

2

megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:

11.08.1997

A kereskedelmi tevékenység címe:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

megjegyzés:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

30.04.2014

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

1/B.

A kereskedelmi
tevékenység formája

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

Termék
sorszáma

megnevezése

1.2.

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3.

Csomagolt káv-, 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, süt ipari termék

1.9.

Édességáru
Tej, tejtermék

1.11.

cukor, só, száraztészta, kávé, tea, f szer, ecet, méz, bébiétel stb.)

16.
18.

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

alkoholtermék

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély

sör

____ kereskedelmi ügynöki

____ igen

bor

tevékenység

_X_

száma

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

nem

pezsg
köztes alkoholtermék

_X_ kiskereskedelem

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

____ vendéglátás

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott

(vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)

Egyéb élelmiszer
Textil

A kereskedelmi tevékenység

(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, el recsomagolt fagylalt és jégrkém stb.)

1.10.

3.

Jövedéki termék

(tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak,

tevékenységet

____ nagykereskedelem

(szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynem , asztalterít , törölköz , köt fonal, hímzéshez, valamint

takaró és sz nyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, t , varrócérna, gomb stb.)

Könyv

Papír- és írószer, m vészellátó cikk

____ igen
(vászon, állvány

_X_

stb.)

nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

12/A.

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
_X_ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

Üzletköteles termékek
sorszáma

megnevezése

2.

Dohányáru (dohánytermék,dohányzáshoz szükséges kellék)

21.

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
a külön engedély
száma

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

VIRÁGBOLT ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:

Virágbolt
Az üzlet címe:

A kereskedő

09.00-17.00

címe: 8716. Mesztegny , Vörösmarty u. 135/b.

kedd

09.00-17.00

8716. Mesztegny , Vörösmarty u. 135/b.

székhelye: 8716. Mestzegny , Vörösmarty u. 135/b.

szerda

09.00-17.00

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

csütörtök

09.00-17.00

péntek

09.00-17.00

szombat

12.00-18.00

vasárnap

12.00-18.00

adószáma: 51141497-1-34

Az üzlet hrsz-a: 244/6

cégjegyzékszáma:

statisztika száma: 51141497-4776-231-14

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-032373

kistermelői regisztrációs száma:

vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 1997.08.11.

Az üzlet alapterülete:
21 m

A kereskedelmi tevékenység helye

hétfő

8716. Mesztegny ,
Vörösmarty u. 135/b.

2

Az üzlet nyitvatartási ideje

neve: Bodóné Babják Éva

A kereskedelmi tevékenység
megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:

11.08.1997

A kereskedelmi tevékenység címe:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

megjegyzés:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

30.04.2014

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

1/B.

Termék
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

20.

Illatszer, drogéria

27.

Játékáru

____ kereskedelmi ügynöki

____ igen

30.

Virág és kertészeti cikk

tevékenység

_X_

32.

Állateledel, takarmány

40.

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

A kereskedelmi

43.

Emlék- és ajándéktárgy

tevékenység formája

45.

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély

_X_ kiskereskedelem

száma

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

nem

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

____ vendéglátás

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott
tevékenységet

____ nagykereskedelem

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

____ igen
_X_

nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma

megnevezése

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
a külön engedély
száma

12/A.

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
_X_ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

TAKARMÁNYBOLT ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:

Takarmánybolt
Az üzlet címe:
8716. Mesztegny ,
Kossuth u. 14.
Az üzlet hrsz-a: 360/2

A kereskedő

10 m

A kereskedelmi tevékenység helye

hétfő

08.00-16.00

címe: 8700. Marcali, Hársfa u. 1.

kedd

08.00-16.00

8716. Mesztegny , Kossuth u. 14.

székhelye: 8700. Marcali, Hársfa u. 1.

szerda

08.00-16.00

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

csütörtök

08.00-16.00

péntek

08.00-16.00

szombat

08.00-16.00

vasárnap

zárva

adószáma: 51293381-2-34

statisztika száma: 51293381-4778-231-14

vállalkozói nyilvántartási száma: EV-506705
cégjegyzékszáma:

kistermelői regisztrációs száma:

vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2002.07.10.

Az üzlet alapterülete:
2

Az üzlet nyitvatartási ideje

neve: Borbély Csaba

A kereskedelmi tevékenység
megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:

A kereskedelmi tevékenység címe:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

megjegyzés:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

10.07.2002

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Termék
sorszáma
32.

megnevezése

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

Állateledel, takarmány

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély

2/B.

____ kereskedelmi ügynöki

____ igen

tevékenység

_X_

_X_ kiskereskedelem
A kereskedelmi

száma

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

nem

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

tevékenység formája

____ vendéglátás

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott
tevékenységet

____ nagykereskedelem

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

____ igen
_X_

nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma

megnevezése

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
a külön engedély
száma

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
___ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

TAKARMÁNYBOLT ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:

Takarmánybolt
Az üzlet címe:

A kereskedő

Az üzlet nyitvatartási ideje
hétfő

13.00-17.00

címe: 8700. Marcali, Kinizsi u. 7.

kedd

13.00-17.00

8716. Mesztegny , Hunyadi u. 29.

székhelye: 8700. Marcali, Kinizsi u. 7.

szerda

13.00-17.00

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

csütörtök

13.00-17.00

péntek

13.00-17.00

szombat

08.00-13.00

vasárnap

zárva

statisztika száma: 73756910-4941-231-14
8716. Mesztegny , Hunyadi adószáma: 73756910-2-34
u. 29.
vállalkozói nyilvántartási száma: ES-319703
kistermelői regisztrációs száma:
Az üzlet hrsz-a: 575

cégjegyzékszáma:

vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2009.02.02.

Az üzlet alapterülete:
12 m

2

A kereskedelmi tevékenység helye

neve: Lengyel Zsolt Lajos

A kereskedelmi tevékenység
megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:

02.02.2009

A kereskedelmi tevékenység címe:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

megjegyzés:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

12.10.2010

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Termék
sorszáma
32.

megnevezése

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

Állateledel, takarmány

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély

3/B.

____ kereskedelmi ügynöki

____ igen

tevékenység

_X_

_X_ kiskereskedelem
A kereskedelmi

száma

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

nem

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

tevékenység formája

____ vendéglátás

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott
tevékenységet

____ nagykereskedelem

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

____ igen
_X_

nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma

megnevezése

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
a külön engedély
száma

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
___ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

MINI CUKRÁSZDA ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:

Mini Cukrászda
Az üzlet címe:

A kereskedő

10.00-20.00

címe: 7561. Nagybajom, Táncsics u. 12.

kedd

10.00-20.00

8716. Mesztegny , Vörösmarty u. 108.

székhelye: 7561. Nagybajom, Táncsics u. 12.

szerda

10.00-20.00

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

csütörtök

10.00-20.00

péntek

10.00-20.00

szombat

10.00-20.00

vasárnap

10.00-20.00

adószáma: 65129720-1-34

Az üzlet hrsz-a: 187

cégjegyzékszáma:

statisztika száma: 65129720-5610-231-14

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-213696

kistermelői regisztrációs száma:

vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2007.08.03.

Az üzlet alapterülete:
20 m

A kereskedelmi tevékenység helye

hétfő

8716. Mesztegny ,
Vörösmarty u. 108.

2

Az üzlet nyitvatartási ideje

neve: Héjjas András

A kereskedelmi tevékenység
megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

03.08.2007

05.03.2009

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:
10 f

A kereskedelmi tevékenység címe:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

megjegyzés:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

4/B.

Termék
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

sör

a külön engedély

1.2.

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.4.

Cukrászati készítmény, édesipari termék

____ kereskedelmi ügynöki

_X_ igen

1.9.

Édességáru

tevékenység

____

(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, el recsomagolt fagylalt és jégrkém stb.)

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

____ kiskereskedelem
A kereskedelmi

nem

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

száma

hatálya

köre

megnevezése

megnevezése

13-2-KüE-0170

visszavonásig

élelmiszer

cukrászati készítmény és fagylalt

Állateü-i és Élel.-ell.Hiv.

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

tevékenység formája

_X_ vendéglátás

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott
tevékenységet

____ nagykereskedelem

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

____ igen
_X_

nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma

megnevezése

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
a külön engedély
száma

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
___ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

ÁLLATI ELEDEL ÜZLET ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:

Állati eledel és
Pb gáz üzlet
Az üzlet címe:

A kereskedő
hétfő

címe: 8700. Marcali, Bizei u. 52.

kedd

székhelye: 8700. Marcali, Bizei u. 52.

szerda

8716. Mesztegny ,
Ady u. 21.

adószáma: 51238753-2-34

Az üzlet hrsz-a: 370

cégjegyzékszáma:

vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2009.03.19.

20 m

A kereskedelmi tevékenység
megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

19.03.2009

14.06.2013

04.10.2013

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:

A kereskedelmi tevékenység címe:

zárva

8716. Mesztegny , Ady u. 21.

14.00-18.00

péntek

kistermelői regisztrációs száma:

A kereskedelmi tevékenység helye

14.00-18.00

csütörtök

statisztika száma: 51238753-1413-231-14

vállalkozói nyilvántartási száma: 3379469

Az üzlet alapterülete:
2

Az üzlet nyitvatartási ideje

neve: Krénusz István Lászlóné

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

zárva
14.00-18.00

szombat

zárva

vasárnap

zárva

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

megjegyzés:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Termék
sorszáma

megnevezése

24.

Palackos gáz

32.

Állateledel, takarmány

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély

5/B.

____ kereskedelmi ügynöki

____ igen

tevékenység

_X_

_X_ kiskereskedelem
A kereskedelmi

száma

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

nem

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

tevékenység formája

____ vendéglátás

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott
tevékenységet

____ nagykereskedelem

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

____ igen
_X_

nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma

megnevezése

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
a külön engedély
száma

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
___ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

VEGYES KERESKEDÉS ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:

Vegyes kereskedés
Az üzlet címe:
8716. Mesztegny ,
Vörösmarty u. 10.
Az üzlet hrsz-a: 17

A kereskedő

A kereskedelmi tevékenység helye

hétfő

08.30-10.30

14.30-16.30

címe: 8716. Mesztegny , Ady u. 5.

kedd

08.30-10.30

14.30-16.30 8716. Mesztegny , Vörösmarty u. 10.

székhelye: 8716. Mesztegny , Ady u. 5.

szerda

08.30-10.30

14.30-16.30

adószáma: 60047487-1-31

csütörtök

08.30-10.30

14.30-16.30

péntek

08.30-10.30

14.30-16.30

szombat

08.00-10.00

zárva

vasárnap

zárva

zárva

statisztika száma: 60047487-4771-231-14

vállalkozói nyilvántartási száma: 17838488
cégjegyzékszáma:

kistermelői regisztrációs száma:

vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2009.04.07.

Az üzlet alapterülete:
81 m

Az üzlet nyitvatartási ideje

neve: Gróf László

A kereskedelmi tevékenység

2

megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

07.04.2009

16.09.2014

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:

megjegyzés:

A kereskedelmi tevékenység címe:

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

6/B.

Termék
sorszáma

megnevezése
Textil

takaró és sz nyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, t , varrócérna, gomb stb.)

4.

kiegészít )

6.

Ruházat

Babatermék

jellege

szeszesital kimérést

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély

(csecsem - és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási

____ kereskedelmi ügynöki

____ igen

tevékenység

_X_

száma

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

nem

Lábbeli- és b ráru

A kereskedelmi

20.

Illatszer, drogéria

tevékenység formája

27.

Játékáru

30.

Virág és kertészeti cikk

40.

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

43.

Emlék- és ajándéktárgy

46.

megnevezése

cikk stb.)

Papír- és írószer, m vészellátó cikk (vászon, állvány stb.)

45.

Az üzletben folytatnak

(gyermek, n i, férfi ruházati cikk, b rruházat és sz rmeáru, ruházati

18.

üzletben folytatott
keresekdelmi tevékenység

A kereskedelmi tevékenység

(szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynem , asztalterít , törölköz , köt fonal, hímzéshez, valamint

3.

5.

Jövedéki termék

_X_ kiskereskedelem

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

____ vendéglátás

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott
tevékenységet

____ nagykereskedelem

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

____ igen

használatcikk, régiség)

_X_

Használtcikk

(használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb

nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma

megnevezése

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
a külön engedély
száma

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
___ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

F RÉSZÁRÚ ÉS T ZIFA KERESKEDELEM ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:

F részárú és t zifa
kereskedelem
Az üzlet címe:

A kereskedő

07.00-16.00

címe: 8716. Mesztegny , Vörösmarty u. 104.

kedd

07.00-16.00

8716. Mesztegny , Vörösmarty u. 104.

székhelye: 8716. Mesztegny , Vörösmarty u. 104.

szerda

07.00-16.00

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

csütörtök

07.00-16.00

péntek

07.00-16.00

adószáma: 65026586-2-34

Az üzlet hrsz-a: 183

cégjegyzékszáma:

statisztika száma: 65026586-4941-231-14

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-387722

kistermelői regisztrációs száma:

vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2009.07.08.

Az üzlet alapterülete:
40 m

A kereskedelmi tevékenység helye

hétfő

8716. Mesztegny ,
Vörösmarty u. 104.

2

Az üzlet nyitvatartási ideje

neve: Palkó Róbert László

A kereskedelmi tevékenység
megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:

08.07.2009

szombat

zárva

vasárnap

zárva

A kereskedelmi tevékenység címe:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

megjegyzés:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

14.11.2017

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Termék
sorszáma
14.

megnevezése

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély

Vasáru, barkács és építési anyag

7/B.

____ kereskedelmi ügynöki

____ igen

tevékenység

_X_

____ kiskereskedelem
A kereskedelmi

száma

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

nem

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

tevékenység formája

____ vendéglátás

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott
tevékenységet

_X_ nagykereskedelem
közvetlen értékesítés

____ igen
_X_

nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma

megnevezése

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
a külön engedély
száma

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
___ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

ISKOLAKONYHA ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:

Iskolakonyha
Az üzlet címe:

A kereskedő

07.00-15.00

címe: 8716. Mesztegny , Kossuth u. 33.

kedd

07.00-15.00

8716. Mesztegny , Kossuth u. 33.

székhelye: 8716. Mesztegny , Kossuth u. 33.

szerda

07.00-15.00

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

csütörtök

07.00-15.00

péntek

07.00-15.00

cégjegyzékszáma:

statisztika száma: 15396468-8520-322-14
kistermelői regisztrációs száma:
vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2009.07.09.

Az üzlet alapterülete:
77 m

2

A kereskedelmi tevékenység helye

hétfő

8716. Mesztegny , Kossuth adószáma: 15396468-2-14
u. 33.
vállalkozói nyilvántartási száma:
Az üzlet hrsz-a: 332

Az üzlet nyitvatartási ideje

neve: Ladi János Általános Iskola

A kereskedelmi tevékenység
megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

09.07.2009

2013.01.10
(üzemeltető váltás)

2013.01.10.
(üzemeltető váltás)

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:
80 f

szombat

zárva

vasárnap

zárva

A kereskedelmi tevékenység címe:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

megjegyzés:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Termék
sorszáma
1.1.

megnevezése

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

Meleg-, hideg étel

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély

8/B.

____ kereskedelmi ügynöki

____ igen

tevékenység

_X_

____ kiskereskedelem
A kereskedelmi

nem

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

száma

hatálya

köre

megnevezése

megnevezése

13-2-KüE-0250

visszavonásig

élelmiszer

intézményi étkeztetés

Állateü-i és Élel.-ell.Hiv.

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

tevékenység formája

_X_ vendéglátás

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott
tevékenységet

____ nagykereskedelem
közvetlen értékesítés

____ igen
_X_

nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma

megnevezése

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
a külön engedély
száma

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
___ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

HAMI HÚSÜZLET ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:

A kereskedő

Az üzlet nyitvatartási ideje

A kereskedelmi tevékenység helye

neve: Kozma Gábor

hétfő

címe: 8716. Mesztegny , Pet fi u. 22.

kedd

08.00-12.00 14.00-17.30 8716. Mesztegny , Pet fi u. 22.

székhelye: 8716. Mesztegny , Pet fi u. 22.

szerda

08.00-12.00 14.00-17.30

8716. Mesztegny ,
Pet fi u. 22.

adószáma: 60652627-2-34

csütörtök

08.00-12.00 14.00-17.30

péntek

08.00-12.00 14.00-17.30

Az üzlet hrsz-a: 659

cégjegyzékszáma:

szombat

08.00-12.00

zárva

vasárnap

zárva

zárva

Hami húsüzlet
Az üzlet címe:

statisztika száma: 60652627-4722-231-14

vállalkozói nyilvántartási száma: 21927881

Az üzlet alapterülete:
20 m

2

kistermelői regisztrációs száma:

vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2010.11.30.
A kereskedelmi tevékenység

megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:

30.11.2010

08.00-12.00 14.00-17.30

megjegyzés:

A kereskedelmi tevékenység címe:

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

31.03.2011

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Termék
sorszáma
1.5.
1.11.

megnevezése

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

Hús- és hentesáru

Egyéb élelmiszer

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély

(tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak,

cukor, só száraztészta, kávé, tea, f szer, ecet, méz, bébiétel stb.)

9/B.

____ kereskedelmi ügynöki

____ igen

tevékenység

_X_

_X_ kiskereskedelem
A kereskedelmi

száma

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

nem

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

tevékenység formája

____ vendéglátás

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott
tevékenységet

____ nagykereskedelem

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

____ igen
_X_

nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
végel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma

megnevezése

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
a külön engedély
száma

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
___ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

BLACK JACK SÖRÖZ
Az üzelt elnevezése:

Black Jack Söröz
és büfé

ÉS BÜFÉ ( az üzlet neve)

A kereskedő

Az üzlet nyitvatartási ideje
Söröz

neve: Gróf 2011. Kft.

A kereskedelmi tevékenység helye

Büfé
04.01-t l 10.31-ig

A kereskedelmi tevékenység címe:

címe: 8716. Mesztegny , Kossuth L. u. 27.

hétfő:

06.00-22.00

06.00-08.00 és
14.00-22.00

8716. Mesztegny , Kossuth L. u. 27.

székhelye: 8716. Mesztegny , Hunyadi J. u. 25.

kedd:

06.00-22.00

06.00-08.00 és
14.00-22.00

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

8716. Mesztegny ,
Kossuth L. u. 27.

adószáma: 23284623-2-14

szerda:

06.00-22.00

06.00-08.00 és
14.00-22.00

csütörtök:

06.00-22.00

06.00-08.00 és
14.00-22.00

Az üzlet hrsz-a: 341

cégjegyzékszáma: Cg.14-09-311277

péntek:

06.00-02.00

06.00-08.00 és
14.00-22.00

szombat:

06.00-02.00

06.00-08.00 és
14.00-22.00

Az üzlet címe:

statisztika száma: 23284623-5630-113-14

vállalkozói nyilvántartási száma:

kistermelői regisztrációs száma:
vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2011.05.30.

Az üzlet alapterülete:
2

55 m + 6 m

2

A kereskedelmi tevékenység
megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

30.05.2011

21.11.2013

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:
30 f

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

06.00-08.00 és

vasárnap:
07.00-23.00
14.00-22.00
megjegyzés: Megállapodás - Iskolakonyhával
zöldségelőkészítésről.
Büfé nyitvatartása 11.01-től 03.31-ig: péntekszombat: 14.00-22.00, vasárnap-csütörtök: zárva

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

10/B.

Termék
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

alkoholtermék

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

1.1.

Meleg-, hideg étel

1.2.

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

sör

____ kereskedelmi ügynöki

_X_ igen

száma

hatálya

köre

megnevezése

megnevezése

1.4.

Cukrászati készítmény, édesipari termék

bor

tevékenység

____ nem

13-2-KüE-0146

visszavonásig

cukrászati készítmény

fagylalt

Állateü-i és Élel.-ell.Hiv.

1.9.

Édességáru

13-2-KüE-0508

visszavonásig

vendéglátóipari termék

egyéb melegkonyhás étel

Állateü-i és Élel.-ell.Hiv.

(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, el recsomagolt fagylalt és jégrkém stb.)

pezsg
köztes alkoholtermék

____ kiskereskedelem

A kereskedelmi

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

tevékenység formája

_X_ vendéglátás

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott

____ nagykereskedelem

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

tevékenységet
_X_ igen
___ nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma

megnevezése

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
a külön engedély
száma

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
___ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

NÁDAS KISVENDÉGL
Az üzelt elnevezése:

Nádas Kisvendégl
Az üzlet címe:

A kereskedő

A kereskedelmi tevékenység helye

hétfő

09.00-21.00

címe: 8716. Mesztegny , Vörösmarty u. 1.

kedd

09.00-21.00

8716. Mesztegny , Vörösmarty u. 1.

székhelye: 8716. Mesztegny , Vörösmarty u. 1.

szerda

09.00-21.00

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

csütörtök

09.00-21.00

péntek

09.00-21.00

szombat

09.00-21.00

vasárnap

09.00-21.00

adószáma: 50927223-2-34

Az üzlet hrsz-a: 2/3

cégjegyzékszáma:

statisztika száma: 50927223-5610-231-14

vállalkozói nyilvántartási száma: EV-286519

kistermelői regisztrációs száma:

vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 1997.08.18.

Az üzlet alapterülete:
80 m

Az üzlet nyitvatartási ideje

neve: Csizmadia Gábor

8716. Mesztegny ,
Vörösmarty u. 1.

2

( az üzlet neve)

A kereskedelmi tevékenység
megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

18.08.1997

18.01.2000

14.11.2017

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:
105 f

A kereskedelmi tevékenység címe:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

megjegyzés:
2011. január 26. napjától az üzletnek
átmenetileg szünetel a nyitvatartása.

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

11/B.

A kereskedelmi

Termék
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

alkoholtermék

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

1.1.

Meleg-, hideg étel

1.2.

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

sör

____ kereskedelmi ügynöki

_X_ igen

száma

hatálya

köre

megnevezése

megnevezése

1.3.

Csomagolt kávé-, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és
szeszes ital

bor

tevékenység

____ nem

13-2-KüE-0187

visszavonásig

vendéglátó-ipari termék

melegkonyhás étel

Állateü-i és Élel.-ell.Hiv.

1.4.

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9.

Édességáru

24.

Palackos gáz

(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, el recsomagolt fagylalt és jégrkém stb.)

pezsg
köztes alkoholtermék

____ kiskereskedelem

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

tevékenység formája

_X_ vendéglátás

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott

____ nagykereskedelem

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

tevékenységet
_X_ igen
___ nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma

megnevezése

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
a külön engedély
száma

1/A.

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
_X_ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

SÖRKERT ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:

Sörkert
Az üzlet címe:

A kereskedő

07.00-22.00

címe: 8716. Mesztegny , Árpád u. 4.

kedd

07.00-22.00

8716. Mesztegny , Árpád u. 4.

székhelye: 8716. Mesztegny , Árpád u. 4.

szerda

07.00-22.00

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

csütörtök

07.00-22.00

péntek

07.00-22.00

szombat

07.00-22.00

vasárnap

07.00-22.00

adószáma: 51274353-2-34

Az üzlet hrsz-a: 744

cégjegyzékszáma:

statisztika száma: 51274353-5630-231-14

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-100132

kistermelői regisztrációs száma:

vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 1997.12.05.

Az üzlet alapterülete:
75 m

A kereskedelmi tevékenység helye

hétfő

8716. Mesztegny ,
Árpád u. 4.

2

Az üzlet nyitvatartási ideje

neve: Kovács Dolli

A kereskedelmi tevékenység
megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:

05.12.1997

55 f

A kereskedelmi tevékenység címe:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

megjegyzés:
2011. november 01. napjától az üzletnek
átmenetileg szünetel a nyitvatartása.

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

14.11.2017

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

12/B.

Termék
sorszáma

megnevezése

1.2.

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3.

Csomagolt kávé-, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és
szeszes ital

1.9.

Édességáru

(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, el recsomagolt fagylalt és jégrkém stb.)

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

alkoholtermék

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély

sör

____ kereskedelmi ügynöki

_X_ igen

bor

tevékenység

____ nem

száma

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

pezsg
köztes alkoholtermék

____ kiskereskedelem

A kereskedelmi

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

tevékenység formája

_X_ vendéglátás

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott

____ nagykereskedelem

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

tevékenységet
_X_ igen
___ nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma

megnevezése

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
a külön engedély
száma

2/A.

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
_X_ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

MARGARÉTA ABC ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:

Margaréta Abc
Az üzlet címe:
8716. Mesztegny ,
Ladi u. 55/a.
Az üzlet hrsz-a: 322/1

A kereskedő

neve: Nemes

Lászlóné
címe: 8716. Mesztegny , Vörösmarty u. 50.
székhelye: 8716. Mesztegny , Vörösmarty u. 50.
adószáma: 51200765-2-34
statisztika száma: 51200765-5211-231-14
vállalkozói nyilvántartási száma: ES-100127
kistermelői regisztrációs száma:
cégjegyzékszáma:
vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2002.02.25.

Az üzlet alapterülete:
90 m

2

A kereskedelmi tevékenység
megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

25.02.2002

13.12.2005

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:

Az üzlet nyitvatartási ideje

A kereskedelmi tevékenység helye

hétfő

06.00-18.00

kedd

06.00-18.00

8716. Mesztegny , Ladi u. 55/a.

szerda

06.00-18.00

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

csütörtök

06.00-18.00

péntek

06.00-18.00

szombat

06.00-12.00

vasárnap

07.00-11.00

A kereskedelmi tevékenység címe:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

megjegyzés:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

13/B.

A kereskedelmi
tevékenység formája

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

Termék
sorszáma

megnevezése

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, süt ipari termék

1.9.

Édességáru

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

alkoholtermék
____ kereskedelmi ügynöki

____ igen

bor

tevékenység

_X_

Tej, tejtermék

1.11.

cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

_X_

kiskereskedelem

____ vendéglátás

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

száma

hatálya

köre

13-2-KüE-0201

visszavonásig

élelmiszer

13-2-KüE-0201

visszavonásig

13-2-KüE-0201

visszavonásig

megnevezése

megnevezése

friss hús

Állateü-i és Élel.-ell.Hiv.

élelmiszer

nyerstej

Állateü-i és Élel.-ell.Hiv.

élelmiszer

cukrászati készítmény

Állateü-i és Élel.-ell.Hiv.

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott

(tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak,

Papír- és írószer, m vészellátó cikk

Az üzeletben folytatnak

a külön engedély alapján

a 210/2009.(IX.29.) Korm.

(vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)

Egyéb élelmiszer

nem

pezsg
köztes alkoholtermék

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély

sör

(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégrkém stb.)

1.10.

18.

Jövedéki termék

tevékenységet

____ nagykereskedelem

(vászon, állvány

stb.)

20.

Illatszer, drogéria

____ igen

24.

Palackos gáz

_X_

32.

Állateledel, takarmány

nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma
21.

3/A.
A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
_X_

kiskereskedelem

___ nagykereskedelem

megnevezése
Háztartási tisztítószer, vegyi áru

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
dohánygyártmány

a külön engedély
száma

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

ÉLELMISZERBOLT ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:

Élelmiszerbolt
Az üzlet címe:
8716. Mesztegny ,
Szabadság u. 18/a.
Az üzlet hrsz-a: 133/10

A kereskedő

A kereskedelmi tevékenység helye

hétfő

06.00-11.00

címe: 8739. Nagyszakácsi, Kossuth u. 190.

kedd

06.00-11.00 14.00-17.00 8716. Mesztegny , Szabadság u. 18/a.

székhelye: 8739. Nagyszakácsi, Kossuth u. 190.

szerda

06.00-11.00 14.00-17.00

adószáma: 63244717-2-34

csütörtök

06.00-11.00 14.00-17.00

péntek

06.00-11.00 14.00-17.00

szombat

06.00-11.00

zárva

vasárnap

zárva

zárva

statisztika száma: 63244717-5211-231-14

vállalkozói nyilvántartási száma:

kistermelői regisztrációs száma:

cégjegyzékszáma:

vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2002.10.07.

Az üzlet alapterülete:
25 m

Az üzlet nyitvatartási ideje

neve: Varga Gyuláné

A kereskedelmi tevékenység

2

megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

07.10.2002

2013.05.31
(üzemeltető váltás)

2013.05.31.
(üzemeltető váltás)

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:

zárva

megjegyzés:

A kereskedelmi tevékenység címe:

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Termék
sorszáma

megnevezése

1.2.

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3.

Csomagolt káv-, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és
szeszes ital

1.5.

Hús- és hentesáru

1.7.

Zöldség- és gyümölcs

1.8.

Kenyér- és pékáru, süt ipari termék

A kereskedelmi

1.9.

Édességáru

tevékenység formája

1.10.

Tej, tejtermék

1.11.

cukor, só, száraztészta, kávé, tea, f szer, ecet, méz, bébiétel stb.)

14/B.

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

alkoholtermék

a külön engedély

sör

____ kereskedelmi ügynöki

____ igen

bor

tevékenység

_X_

_X_ kiskereskedelem
____ vendéglátás

(tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak,

Illatszer, drogéria

32.

Állateledel, takarmány

hatálya

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

nem

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

(vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)

20.

száma

a külön engedély alapján

pezsg
köztes alkoholtermék

(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, el recsomagolt fagylalt és jégrkém stb.)

Egyéb élelmiszer

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott
tevékenységet

____ nagykereskedelem

____ igen
_X_

nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

4/A.

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
_X_ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

Üzletköteles termékek
sorszáma

megnevezése

2.

Dohányáru (dohánytermék,dohányzáshoz szükséges kellék)

21.

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
dohánygyártmány

a külön engedély
száma

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

MINI ABC ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:

A kereskedő

Az üzlet nyitvatartási ideje

A kereskedelmi tevékenység helye

neve: Csordás Csabáné

hétfő

06.00-11.00 14.00-18.00

címe: 8716. Mesztegny , Béke u. 11.

kedd

06.00-11.00 14.00-18.00 8716. Mesztegny , Kossuth u. 1.

székhelye: 8716. Mesztegny , Béke u. 11.

szerda

06.00-11.00 14.00-18.00

8716. Mesztegny ,
Kossuth u. 1.

adószáma: 63462456-2-34

csütörtök

06.00-11.00 14.00-18.00

péntek

06.00-11.00 14.00-18.00

Az üzlet hrsz-a: 635

cégjegyzékszáma:

szombat

06.00-11.00

zárva

vasárnap

06.00-11.00

zárva

Mini Abc
Az üzlet címe:

statisztika száma: 63462456-4711-231-14

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-320087

Az üzlet alapterülete:
40 m

kistermelői regisztrációs száma:

vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2009.01.15.
A kereskedelmi tevékenység

2

megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

15.01.2009

2013.06.28
(üzemeltető váltás)

2013.06.28.
(üzemeltető váltás)

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:

megjegyzés:

A kereskedelmi tevékenység címe:

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Termék
sorszáma

megnevezése

1.2.

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3.

Csomagolt káv-, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és
szeszes ital

1.5.

Hús- és hentesáru

1.7.

Zöldség- és gyümölcs

1.8.

Kenyér- és pékáru, süt ipari termék

A kereskedelmi

1.9.

Édességáru

tevékenység formája

1.10.

Tej, tejtermék

1.11.

cukor, só, száraztészta, kávé, tea, f szer, ecet, méz, bébiétel stb.)

15/B.

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

18.

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

alkoholtermék

a külön engedély

sör

____ kereskedelmi ügynöki

____ igen

bor

tevékenység

_X_

_X_ kiskereskedelem
____ vendéglátás

(tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak,

Illatszer, drogéria

32.

Állateledel, takarmány

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

nem

Az üzeletben folytatnak
rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott

(vászon, állvány

tevékenységet

____ nagykereskedelem

stb.)

20.

hatálya

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

a 210/2009.(IX.29.) Korm.

(vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)

Papír- és írószer, m vészellátó cikk

száma

a külön engedély alapján

pezsg
köztes alkoholtermék

(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, el recsomagolt fagylalt és jégrkém stb.)

Egyéb élelmiszer

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

____ igen
_X_

nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

5/A.

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
_X_ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

Üzletköteles termékek
sorszáma

megnevezése

2.

Dohányáru (dohánytermék,dohányzáshoz szükséges kellék)

21.

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
dohánygyártmány

a külön engedély
száma

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

SZABÓ PINCE BOROZÓ ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:

Szabó Pince Borozó
Az üzlet címe:

A kereskedő

A kereskedelmi tevékenység helye

hétfő

11.00-22.00

címe: 8716. Mesztegny , Ladi u. 7.

kedd

11.00-22.00

8716. Mesztegny , Vörösmarty u. 110/b.

székhelye: 8716. Mesztegny , Vörösmarty u. 110/b.

szerda

11.00-22.00

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

csütörtök

11.00-22.00

péntek

11.00-24.00

szombat

11.00-24.00

vasárnap

11.00-22.00

8716. Mesztegny ,
Vörösmarty u. 110/b.

adószáma: 12673689-2-14

Az üzlet hrsz-a: 193/1

cégjegyzékszáma: 14-09-304628

statisztika száma: 12673689-5610-113-14

vállalkozói nyilvántartási száma:

kistermelői regisztrációs száma:
vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2002.07.25.

Az üzlet alapterülete:
60m

Az üzlet nyitvatartási ideje

neve: M-Gólyahír Kft.

A kereskedelmi tevékenység

2

megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

25.07.2002

2009.03.04.
2012.07.11. (üzemeltető váltás)

2012.07.11.
(üzemeltető váltás)

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:
50 f

A kereskedelmi tevékenység címe:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

megjegyzés:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

16/B.

Termék
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

alkoholtermék

a külön engedély

1.1.

Meleg-, hideg étel

1.2.

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

sör

____ kereskedelmi ügynöki

_X_ igen

1.3.

Csomagolt káv-, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és
szeszes ital

bor

tevékenység

____ nem

1.9.

Édességáru

(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, el recsomagolt fagylalt és jégrkém stb.)

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

száma

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

pezsg
köztes alkoholtermék

____ kiskereskedelem

A kereskedelmi

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

tevékenység formája

_X_ vendéglátás

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott

____ nagykereskedelem

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

tevékenységet
_X_ igen
___ nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma
2.

megnevezése
Dohányáru (dohánytermék,dohányzáshoz szükséges kellék)

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
dohánygyártmány

a külön engedély
száma

6/A.

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
_X_ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

TÓ-BISZTRÓ ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:

Tó-Bisztró
Az üzlet címe:
8716. Mesztegny ,
Ladi u. 55/b.
Az üzlet hrsz-a: 322/1

A kereskedő

A kereskedelmi tevékenység helye

hétfő

06.00-21.00

címe: 8716. Mesztegny , Ladi u. 7.

kedd

06.00-21.00

8716. Mesztegny , Ladi u. 55/b.

székhelye: 8716. Mesztegny , Vörösmarty u. 110/b.

szerda

06.00-21.00

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

csütörtök

06.00-21.00

péntek

06.00-21.00

szombat

06.00-21.00

vasárnap

06.00-21.00

adószáma: 12673689-2-14

statisztika száma: 12673689-5610-113-14

vállalkozói nyilvántartási száma:
cégjegyzékszáma: 14-09-304628

kistermelői regisztrációs száma:
vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2005.03.03.

Az üzlet alapterülete:
60m

Az üzlet nyitvatartási ideje

neve: M-Gólyahír Kft.

A kereskedelmi tevékenység

2

megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

03.03.2005

2009.03.04
2013.09.05. (üzemeltet váltás)

2013.09.05.
(üzemeltető váltás)

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:
45 f

A kereskedelmi tevékenység címe:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

megjegyzés:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

17/B.

Termék
sorszáma

megnevezése

1.2.

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3.

Csomagolt káv-, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és
szeszes ital

1.9.

Édességáru

(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, el recsomagolt fagylalt és jégrkém stb.)

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

alkoholtermék

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély

sör

____ kereskedelmi ügynöki

_X_ igen

bor

tevékenység

____ nem

száma

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

pezsg
köztes alkoholtermék

____ kiskereskedelem

A kereskedelmi

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

tevékenység formája

_X_ vendéglátás

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott

____ nagykereskedelem

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

tevékenységet
_X_ igen
___ nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma
2.

megnevezése
Dohányáru (dohánytermék,dohányzáshoz szükséges kellék)

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
dohánygyártmány

a külön engedély
száma

7/A.

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
_X_ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

ANIKÓ BÜFÉ ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:

Anikó Büfé
Az üzlet címe:

A kereskedő

A kereskedelmi tevékenység helye

hétfő

06.00-22.00

címe: 8716. Mesztegny , Béke u. 11.

kedd

06.00-22.00

8716. Mesztegny , Kossuth u. 1.

székhelye: 8716. Mesztegny , Béke u. 11.

szerda

06.00-22.00

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

csütörtök

06.00-22.00

péntek

06.00-23.00

szombat

06.00-23.00

vasárnap

06.00-22.00

8716. Mesztegny ,
Kossuth u. 1.

adószáma: 63462456-2-34

Az üzlet hrsz-a: 635

cégjegyzékszáma:

statisztika száma: 63462456-4711-231-14

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-320087

kistermelői regisztrációs száma:

vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2003.04.14.

Az üzlet alapterülete:
60m

Az üzlet nyitvatartási ideje

neve: Csordás Csabáné

A kereskedelmi tevékenység

2

megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

14.04.2003

2009.03.24.
2012.11.15. (üzemeltető váltás)

2012.11.15.
(üzemeltető váltás)

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:
20 f

A kereskedelmi tevékenység címe:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

megjegyzés:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

18/B.

Termék
sorszáma

megnevezése

1.2.

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3.

Csomagolt káv-, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és
szeszes ital

1.9.

Édességáru

(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, el recsomagolt fagylalt és jégrkém stb.)

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

alkoholtermék

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély

sör

____ kereskedelmi ügynöki

_X_ igen

bor

tevékenység

____ nem

száma

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

pezsg
köztes alkoholtermék

____ kiskereskedelem

A kereskedelmi

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

tevékenység formája

_X_ vendéglátás

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott

____ nagykereskedelem

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

tevékenységet
_X_ igen
___ nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma
2.

megnevezése
Dohányáru (dohánytermék,dohányzáshoz szükséges kellék)

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
dohánygyártmány

a külön engedély
száma

8/A.

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
_X_ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

COOP ABC ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:

COOP ABC
Az üzlet címe:
8716. Mesztegny ,
Vörösmarty u. 110.
Az üzlet hrsz-a: 193/2, 194

A kereskedő

A kereskedelmi tevékenység helye

hétfő

06.00-15.30

címe: 7623. Pécs, Megyeri u. 59.

kedd

06.00-15.30

8716. Mesztegny , Vörösmarty u. 110.

székhelye: 7623. Pécs, Megyeri u. 59.

szerda

06.00-15.30

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

csütörtök

06.00-15.30

péntek

06.00-15.30

szombat

06.00-10.00

vasárnap

zárva

adószáma: 10586138-2-44

statisztika száma: 10586138-4639-114-02

vállalkozói nyilvántartási száma:

kistermelői regisztrációs száma:

cégjegyzékszáma: 02-10-060013

vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2005.10.20.

Az üzlet alapterülete:
171 m

Az üzlet nyitvatartási ideje

neve: Mecsek Füszért Zrt.

A kereskedelmi tevékenység

2

megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

14.10.2005

2009.04.20.
2013.12.21.

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:

A kereskedelmi tevékenység címe:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

megjegyzés:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

19/B.

Termék
sorszáma

megnevezése

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

alkoholtermék

Meleg-, hideg étel

1.2.

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

sör

____ kereskedelmi ügynöki

____ igen

1.3.

Csomagolt kávé-, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és
szeszes ital

bor

tevékenység

_X_

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5.

Hús- és hentesáru

A kereskedelmi

1.7.

Zöldség- és gyümölcs

tevékenység formája

1.8.

Kenyér- és pékáru, süt ipari termék

1.9.

Édességáru
Tej, tejtermék

1.11.

cukor, só, száraztészta, kávé, tea, f szer, ecet, méz, bébiétel stb.)

1.12.
2.
3.
4.

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

nem

_X_ kiskereskedelem

Az üzeletben folytatnak

____ vendéglátás

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott
tevékenységet

____ nagykereskedelem

(tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak,

Közérzetjavító és étrend-kiegészít termék (gyógynövény,
biotermék, testépít szer, stb.)

____ igen

Dohányterméket kiegészít termék

_X_

Textil

hatálya

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

a 210/2009.(IX.29.) Korm.

(vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)

Egyéb élelmiszer

száma

a külön engedély alapján

pezsg
köztes alkoholtermék

(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, el recsomagolt fagylalt és jégrkém stb.)

1.10.

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély

1.1.

1.4.

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

Jövedéki termék

nem

(szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynem , asztalterít , törölköz , köt fonal, hímzéshez, valamint

takaró és sz nyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, t , varrócérna, gomb stb.)

Ruházat (gyermek, n i, férfi ruházati cikk, b rruházat és
sz rmeáru, ruházati kiegészít )

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma
21.

9/A.
A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
_X_ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

megnevezése
Háztartási tisztítószer, vegyi áru

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
dohánygyártmány

a külön engedély
száma

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

COOP ABC ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:

COOP ABC
Az üzlet címe:
8716. Mesztegny ,
Vörösmarty u. 110.
Az üzlet hrsz-a: 193/2, 194

A kereskedő

A kereskedelmi tevékenység helye

hétfő

06.00-15.30

címe: 7623. Pécs, Megyeri u. 59.

kedd

06.00-15.30

8716. Mesztegny , Vörösmarty u. 110.

székhelye: 7623. Pécs, Megyeri u. 59.

szerda

06.00-15.30

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

csütörtök

06.00-15.30

péntek

06.00-15.30

szombat

06.00-10.00

vasárnap

zárva

adószáma: 10586138-2-44

statisztika száma: 10586138-4639-114-02

vállalkozói nyilvántartási száma:
cégjegyzékszáma: 02-10-060013

kistermelői regisztrációs száma:
vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2005.10.20.

Az üzlet alapterülete:
171 m

Az üzlet nyitvatartási ideje

neve: Mecsek Füszért Zrt.

A kereskedelmi tevékenység

2

megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

14.10.2005

2009.04.20.
2013.12.21.

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:

A kereskedelmi tevékenység címe:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

megjegyzés:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Termék
sorszáma
5.

19/B.

Babatermék

megnevezése
(csecsem - és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási

cikk stb.)

6.

Lábbeli- és b ráru

7.

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai
cikk

9.

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

11.

Audióvizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.)

A kereskedelmi

12.

Telekommunikációs cikk

tevékenység formája

16.

Könyv

17.

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18.
üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

alkoholtermék

a külön engedély

sör

____ kereskedelmi ügynöki

____ igen

bor

tevékenység

_X_

száma

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

nem

pezsg
köztes alkoholtermék

_X_ kiskereskedelem

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

____ vendéglátás

Papír- és írószer, m vészellátó cikk

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott

(vászon, állvány

tevékenységet

____ nagykereskedelem

stb.)

20.

Illatszer, drogéria

24.

Palackos gáz

____ igen

25.

Óra- és ékszer

_X_

26.

Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak,
kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészít k stb.)

27.

Játékáru

nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma
21.

megnevezése
Háztartási tisztítószer, vegyi áru

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
dohánygyártmány

a külön engedély
száma

9/A.

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
_X_ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

COOP ABC ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:

COOP ABC
Az üzlet címe:
8716. Mesztegny ,
Vörösmarty u. 110.
Az üzlet hrsz-a: 193/2, 194

A kereskedő

171 m

A kereskedelmi tevékenység helye

hétfő

06.00-15.30

címe: 7623. Pécs, Megyeri u. 59.

kedd

06.00-15.30

8716. Mesztegny , Vörösmarty u. 110.

székhelye: 7623. Pécs, Megyeri u. 59.

szerda

06.00-15.30

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

csütörtök

06.00-15.30

péntek

06.00-15.30

szombat

06.00-10.00

vasárnap

zárva

adószáma: 10586138-2-44

statisztika száma: 10586138-4639-114-02

vállalkozói nyilvántartási száma:
cégjegyzékszáma: 02-10-060013

kistermelői regisztrációs száma:
vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2005.10.20.

Az üzlet alapterülete:
2

Az üzlet nyitvatartási ideje

neve: Mecsek Füszért Zrt.

A kereskedelmi tevékenység
megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

14.10.2005

2009.04.20.
2013.12.21.

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:

A kereskedelmi tevékenység címe:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

megjegyzés:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

19/B.

Termék
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

30.

Viág és kertészeti cikk

alkoholtermék

32.

Állateledel, takarmány

sör

____ kereskedelmi ügynöki

____ igen

bor

tevékenység

_X_

Mez gazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvéd szer, termésnövel anyag, a

37.

tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép pincegazdasági felszerelés, vet mag, tápszer,

40.

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

42.

Díszm áru, m alkotás, népm vészeti és iparm vészeti áru

A kereskedelmi

43.

Emlék- és ajándéktárgy

tevékenység formája

45.

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

kötöz fonal, zsineg st.) - növényvéd szer nélkül

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély
száma

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

nem

pezsg
köztes alkoholtermék

_X_ kiskereskedelem

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

____ vendéglátás

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott
tevékenységet

____ nagykereskedelem
üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

____ igen
_X_

nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma
21.

megnevezése
Háztartási tisztítószer, vegyi áru

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
dohánygyártmány

a külön engedély
száma

9/A.

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
_X_ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

DOHÁNYÁRUS ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:

Dohányárus
Az üzlet címe:

A kereskedő

Az üzlet nyitvatartási ideje
hétfő

címe: 8719. Böhönye, F u. 43.

kedd

Mesztegny i Rétesfesztivál és Falunap

székhelye: 8719. Böhönye, F u. 43.

szerda

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

cégjegyzékszáma:

6m

péntek

vásárlók könyve használatba vételének időpontja:

Az üzlet alapterülete:

A kereskedelmi tevékenység

2

megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:

28.06.2012

A kereskedelmi tevékenység címe:

csütörtök

statisztika száma: 50967542-5610-231-14
Mestzegny i Rétesfesztivál adószáma: 50967542-2-34
és Falunap
vállalkozói nyilvántartási száma: 2110393
kistermelői regisztrációs száma:
Az üzlet hrsz-a: 333

A kereskedelmi tevékenység helye

neve: Szabó Zsolt

szombat

28.07.2012 08.00-24.00

vasárnap

29.07.2012 08.00-24.00

megjegyzés:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

30.07.2012

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Termék
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély

____ kereskedelmi ügynöki

____ igen

tevékenység

____ nem

____ kiskereskedelem
A kereskedelmi

száma

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

tevékenység formája

____ vendéglátás

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott

____ nagykereskedelem

tevékenységet
___ igen
___ nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma
2.

megnevezése
Dohányáru (dohánytermék,dohányzáshoz szükséges kellék)

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
dohánygyártmány

a külön engedély
száma

10/A.

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
_X_ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

CUKI FALATOZÓ ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:

Cuki Falatozó
Az üzlet címe:

A kereskedő

A kereskedelmi tevékenység helye

hétfő

10.00-22.00

címe: 8716. Mesztegny , Béke u. 12.

kedd

10.00-22.00

8716. Mesztegny , Vörösmarty u. 110/b.

székhelye: 8716. Mesztegny , Béke u. 12.

szerda

10.00-22.00

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

csütörtök

10.00-22.00

péntek

10.00-01.00

szombat

10.00-01.00

vasárnap

10.00-22.00

8716. Mesztegny ,
Vörösmarty u. 110/b.

adószáma: 65889534-1-34

Az üzlet hrsz-a: 193/1

cégjegyzékszáma:

statisztika száma: 65889534-5610-231-14

vállalkozói nyilvántartási száma: 29115092

kistermelői regisztrációs száma:

vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2012.07.11.

Az üzlet alapterülete:
60m

Az üzlet nyitvatartási ideje

neve: Buzsáki Gábor

A kereskedelmi tevékenység

2

megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:

11.07.2012

50 f

A kereskedelmi tevékenység címe:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

megjegyzés:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

13.11.2012

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

20/B.

Termék
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

alkoholtermék

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

1.1.

Meleg-, hideg étel

1.2.

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

sör

____ kereskedelmi ügynöki

_X_ igen

száma

hatálya

köre

megnevezése

megnevezése

1.3.

Csomagolt káv-, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és
szeszes ital

bor

tevékenység

____ nem

13-2-KüE-0292

visszavonásig

vendéglátóipari termék

melegkonyhás étel

Állateü-i és Élel.-ell.Hiv.

1.9.

Édességáru

(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, el recsomagolt fagylalt és jégrkém stb.)

pezsg
köztes alkoholtermék

____ kiskereskedelem

A kereskedelmi

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

tevékenység formája

_X_ vendéglátás

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott

____ nagykereskedelem

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

tevékenységet
_X_ igen
___ nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma
2.

megnevezése
Dohányáru (dohánytermék,dohányzáshoz szükséges kellék)

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
dohánygyártmány

a külön engedély
száma

11/A.

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
_X_ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

ANIKÓ BÜFÉ ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:

Anikó Büfé
Az üzlet címe:

A kereskedő

06.00-22.00

címe: 8716. Mesztegny , Pet fi S. u. 21.

kedd

06.00-22.00

8716. Mesztegny , Kossuth u. 1.

székhelye: 8716. Mesztegny , Pet fi S. u. 21.

szerda

06.00-22.00

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

csütörtök

06.00-22.00

péntek

06.00-23.00

szombat

06.00-23.00

vasárnap

06.00-22.00

adószáma: 66010113-2-34

Az üzlet hrsz-a: 635

cégjegyzékszáma:

statisztika száma: 66010113-5630-231-14

vállalkozói nyilvántartási száma: 30733896

kistermelői regisztrációs száma:

vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2012.11.15.

Az üzlet alapterülete:
60m

A kereskedelmi tevékenység helye

hétfő

8716. Mesztegny ,
Kossuth u. 1.

2

Az üzlet nyitvatartási ideje

neve: Sebestyén Tamás

A kereskedelmi tevékenység
megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:

15.11.2012

20 f

A kereskedelmi tevékenység címe:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

megjegyzés:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

30.08.2013

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

21/B.

Termék
sorszáma

megnevezése

1.2.

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3.

Csomagolt káv-, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és
szeszes ital

1.9.

Édességáru

(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, el recsomagolt fagylalt és jégrkém stb.)

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

alkoholtermék

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély

sör

____ kereskedelmi ügynöki

_X_ igen

bor

tevékenység

____ nem

száma

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

pezsg
köztes alkoholtermék

____ kiskereskedelem

A kereskedelmi

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

tevékenység formája

_X_ vendéglátás

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott

____ nagykereskedelem

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

tevékenységet
_X_ igen
___ nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma

megnevezése

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
a külön engedély
száma

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
___ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

ISKOLAKONYHA ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:

Iskolakonyha
Az üzlet címe:

A kereskedő

07.00-15.00

címe: 8716. Mesztegny , Szabadság tér 6.

kedd

07.00-15.00

8716. Mesztegny , Kossuth u. 33.

székhelye: 8716. Mesztegny , Szabadság tér 6.

szerda

07.00-15.00

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

csütörtök

07.00-15.00

péntek

07.00-15.00

adószáma: 15396839-2-14

Az üzlet hrsz-a: 332

cégjegyzékszáma:

statisztika száma: 15396839-8411-321-14

vállalkozói nyilvántartási száma:

kistermelői regisztrációs száma:
vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2009.07.09.

Az üzlet alapterülete:
77 m

A kereskedelmi tevékenység helye

hétfő

8716. Mesztegny ,
Kossuth u. 33.

2

Az üzlet nyitvatartási ideje

neve: Mesztegny Község Önkormányzata

A kereskedelmi tevékenység
megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

10.01.2013

2016.12.31.
(üzemeltetőváltás)

2016.12.31.
(üzemeltetőváltás)

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:
80 f

szombat

zárva

vasárnap

zárva

A kereskedelmi tevékenység címe:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

megjegyzés:
Megállapdás - Gróf 2011. Kft-vel
zöldségelőkészítésről.

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Termék
sorszáma
1.1.

megnevezése

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

Meleg-, hideg étel

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély

22/B.

____ kereskedelmi ügynöki

____ igen

tevékenység

_X_

____ kiskereskedelem
A kereskedelmi

nem

száma
13-2-KüE-0575

hatálya
visszavonásig

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

vendéglátóipari termék

intézményi étkeztetés

Járási Állateü-i és Élel.-ell.Hiv.

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

tevékenység formája

_X_ vendéglátás

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott
tevékenységet

____ nagykereskedelem
közvetlen értékesítés

____ igen
_X_

nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma

megnevezése

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
a külön engedély
száma

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
___ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

ÉLELMISZER JELLEG
Az üzelt elnevezése:
ÉLELMISZER JELLEG
VEGYESBOLT
( az üzlet neve)
Az üzlet címe:
8716. Mesztegny ,
Szabadság u. 18/A.
Az üzlet hrsz-a: 133/10

A kereskedő

25 m

Az üzlet nyitvatartási ideje

A kereskedelmi tevékenység helye

neve: Marcali Takács Sütöde Kft.

hétfő

06.00-11.00 14.30-18.00

címe: 8700. Marcali, Rózsa u. 15.

kedd

06.00-11.00 14.30-18.00 8716. Mesztegny , Szabadság u. 18/A.

székhelye: 8700. Marcali, Rózsa u. 15.

szerda

06.00-11.00 14.30-18.00

adószáma: 13943882-2-14

csütörtök

06.00-11.00 14.30-18.00

péntek

06.00-11.00 14.30-18.00

szombat

06.30-12.00

zárva

vasárnap

zárva

zárva

statisztika száma: 13943882-1071-113-14

vállalkozói nyilvántartási száma:

kistermelői regisztrációs száma:

cégjegyzékszáma:14-09-307325

vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2013.05.31.

Az üzlet alapterülete:
2

VEGYESBOLT ( az üzlet neve)

A kereskedelmi tevékenység
megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:

31.05.2013

megjegyzés: módosítva: 2013.09.04-től
Módosítva: 2014.05.08-tól

A kereskedelmi tevékenység címe:

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

01.03.2016

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

23/B.

Termék
sorszáma

megnevezése

1.2.

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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, süt ipari termék
Édességáru

A kereskedelmi

1.9.

tevékenység formája

1.10.

Tej, tejtermék

1.11.

cukor, só, száraztészta, kávé, tea, f szer, ecet, méz, bébiétel stb.)

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

alkoholtermék

a külön engedély

sör

____ kereskedelmi ügynöki

____ igen

bor

tevékenység

_X_

_X_ kiskereskedelem
___ vendéglátás

(tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak,

Illatszer, drogéria

32.

Állateledel, takarmány

43.

Emlék- és ajándéktárgy

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

száma

hatálya

köre

megnevezése

megnevezése

13-2-KüE-0452

visszavonásig

élelmiszer

hűtést igénylő tej,tejtermék

Állateü-i és Élel.-ell.Hiv.

13-2-KüE-0452

visszavonásig

élelmiszer

hűtést igénylő húskészítmény

Állateü-i és Élel.-ell.Hiv.

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, el recsomagolt fagylalt és jégrkém stb.)

20.

nem

pezsg
köztes alkoholtermék

(vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)

Egyéb élelmiszer

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott
tevékenységet

____ nagykereskedelem

____ igen
_X_

nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma
21.

megnevezése
Háztartási tisztítószer, vegyi áru

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
dohánygyártmány

a külön engedély
száma

12/A

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
_X_ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

MINI ABC ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:

A kereskedő

Az üzlet nyitvatartási ideje

A kereskedelmi tevékenység helye

neve: Csordás Ágnes

hétfő

06.00-11.00 14.00-17.00

címe: 8716. Mesztegny , Hunyadi u. 46.

kedd

06.00-11.00 14.00-17.00 8716. Mesztegny , Kossuth u. 1.

székhelye: 8716. Mesztegny , Hunyadi u. 46.

szerda

06.00-11.00 14.00-17.00

8716. Mesztegny ,
Kossuth u. 1.

adószáma: 66258623-2-34

csütörtök

06.00-11.00 14.00-17.00

péntek

06.00-11.00 14.00-17.00

Az üzlet hrsz-a: 635

cégjegyzékszáma:

szombat

06.00-11.00

zárva

vasárnap

06.00-11.00

zárva

MINI ABC
( az üzlet neve)
Az üzlet címe:

statisztika száma: 66258623-4711-231-14

vállalkozói nyilvántartási száma: 33185280

Az üzlet alapterülete:
40 m

2

kistermelői regisztrációs száma:

vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2013.06.28.
A kereskedelmi tevékenység

megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

28.06.2013

2015.01.02
(üzemeltetőváltás)

2015.01.02.
(üzemeltetőváltás)

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:

megjegyzés: módosítva: 2013.09.04-től

A kereskedelmi tevékenység címe:

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Termék
sorszáma

megnevezése

1.2.

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3.

Csomagolt káv-, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és
szeszes ital

1.5.

Hús- és hentesáru

1.7.

Zöldség- és gyümölcs

1.8.

Kenyér- és pékáru, süt ipari termék

A kereskedelmi

1.9.

Édességáru

tevékenység formája

1.10.

Tej, tejtermék

1.11.

cukor, só, száraztészta, kávé, tea, f szer, ecet, méz, bébiétel stb.)

24/B.

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

alkoholtermék

a külön engedély

sör

____ kereskedelmi ügynöki

____ igen

bor

tevékenység

_X_

_X_ kiskereskedelem
___ vendéglátás

(tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak,

Illatszer, drogéria

27.

Játékáru

hatálya

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

nem

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

(vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)

20.

száma

a külön engedély alapján

pezsg
köztes alkoholtermék

(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, el recsomagolt fagylalt és jégrkém stb.)

Egyéb élelmiszer

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott
tevékenységet

____ nagykereskedelem

32.

Állateledel, takarmány

____ igen

40.

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

_X_

nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma
21.

megnevezése
Háztartási tisztítószer, vegyi áru

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
a külön engedély
száma

13/A

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
_X_ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

TÓ-BISZTRÓ ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:

Tó-Bisztró
Az üzlet címe:
8716. Mesztegny ,
Ladi u. 55/b.
Az üzlet hrsz-a: 322/1

A kereskedő

60m

A kereskedelmi tevékenység helye

hétfő

06.00-21.00

címe: 8716. Mesztegny , Ladi u. 29.

kedd

06.00-21.00

8716. Mesztegny , Ladi u. 55/b.

székhelye: 8716. Mesztegny , Ladi u. 29.

szerda

06.00-21.00

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

csütörtök

06.00-21.00

péntek

06.00-22.00

szombat

06.00-23.00

vasárnap

07.00-21.00

adószáma: 66338804-2-34

statisztika száma: 66338804-5610-231-14

vállalkozói nyilvántartási száma: 34076887
cégjegyzékszáma:

kistermelői regisztrációs száma:

vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2013.09.05.

Az üzlet alapterülete:
2

Az üzlet nyitvatartási ideje

neve: Domsáné Urr Klaudia Katalin

A kereskedelmi tevékenység
megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

05.09.2013

2014.10.20
2016.07.07.

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:
45 f

A kereskedelmi tevékenység címe:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

megjegyzés:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

25/B.

Termék
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

alkoholtermék

1.1.

Meleg-, hideg étel

1.2.

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

sör

____ kereskedelmi ügynöki

_X_ igen

1.3.

Csomagolt kávé-, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és
szeszes ital

bor

tevékenység

____ nem

1.9.

Édességáru

(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, el recsomagolt fagylalt és jégrkém stb.)

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély
száma
13-2-KüE-0659

hatálya
visszavonásig

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

vendéglátóipari termék

egyéb melegkonyhás étel

Járási Állateü-i és Élel.-ell.Hiv.

pezsg
köztes alkoholtermék

____ kiskereskedelem

A kereskedelmi

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

tevékenység formája

_X_ vendéglátás

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott

____ nagykereskedelem

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

tevékenységet
_X_ igen
___ nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma

megnevezése

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
a külön engedély
száma

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
___ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

ERIKA VIRÁGÜZLET ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:

Erika Virágüzlet
Az üzlet címe:

A kereskedő

A kereskedelmi tevékenység helye

hétfő

08.30-16.30

címe: 8700. Marcali, Piac u. 10/A.

kedd

08.30-16.30

8716. Mesztegny , Kossuth u. 1.

székhelye: 8700. Marcali, Piac u. 10/A.

szerda

08.30-16.30

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

csütörtök

08.30-16.30

péntek

08.30-16.30

szombat

09.00-12.00

vasárnap

zárva

8716. Mesztegny ,
Kossuth u. 1.

adószáma: 66367817-1-34

Az üzlet hrsz-a: 635

cégjegyzékszáma:

statisztika száma: 66367817-4776-231-14

vállalkozói nyilvántartási száma: 34391119

kistermelői regisztrációs száma:

vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2013.09.20.

Az üzlet alapterülete:
60 m

Az üzlet nyitvatartási ideje

neve: Torma Erika

A kereskedelmi tevékenység

2

megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:

20.09.2013

A kereskedelmi tevékenység címe:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

megjegyzés:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

20.12.2013

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Termék
sorszáma
30.
37.

26/B.

40.

megnevezése

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

Virág és kertészeti cikk

a külön engedély

Mez g-i,méh-i és bor-i cikk,növ.véd szer,termnöv. anyag, a tev-hez szüks.eszk.,
kisgép(pincegaz-i felszer.,ve mag,tápszer,kötöz fonal,zsineg stb.)

____ kereskedelmi ügynöki

____ igen

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

tevékenység

_X_

43.

Emlék- és ajándéktárgy

45.

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

_X_ kiskereskedelem

A kereskedelmi

száma

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

nem

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

tevékenység formája

____ vendéglátás

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott
tevékenységet

____ nagykereskedelem

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

____ igen
_X_

nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma

megnevezése

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
a külön engedély
száma

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
___ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

ERIKA VIRÁGÜZLET ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:

Erika Virágüzlet
Az üzlet címe:

A kereskedő

A kereskedelmi tevékenység helye

hétfő

10.00-14.00

címe: 8700. Marcali, Piac u. 10/A.

kedd

10.00-14.00

8716. Mesztegny , Vörösmarty u. 1.

székhelye: 8700. Marcali, Piac u. 10/A.

szerda

10.00-14.00

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

csütörtök

10.00-14.00

péntek

10.00-14.00

8716. Mesztegny ,
Vörösmarty u. 1.

adószáma: 66367817-1-34

Az üzlet hrsz-a: 2/5

cégjegyzékszáma:

statisztika száma: 66367817-4776-231-14

vállalkozói nyilvántartási száma: 34391119

kistermelői regisztrációs száma:

vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2013.12.30.

Az üzlet alapterülete:
30 m

Az üzlet nyitvatartási ideje

neve: Torma Erika

A kereskedelmi tevékenység

2

megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:

30.12.2013

szombat

zárva

vasárnap

zárva

A kereskedelmi tevékenység címe:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

megjegyzés:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

14.11.2017

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Termék
sorszáma
30.
37.

27/B.

40.

megnevezése

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

Virág és kertészeti cikk

a külön engedély

Mez g-i,méh-i és bor-i cikk,növ.véd szer,termnöv. anyag, a tev-hez szüks.eszk.,
kisgép(pincegaz-i felszer.,ve mag,tápszer,kötöz fonal,zsineg stb.) - növényvéd szer nélkül

____ kereskedelmi ügynöki

____ igen

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

tevékenység

_X_

43.

Emlék- és ajándéktárgy

45.

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

_X_ kiskereskedelem

A kereskedelmi

száma

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

nem

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

tevékenység formája

____ vendéglátás

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott
tevékenységet

____ nagykereskedelem

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

____ igen
_X_

nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma

megnevezése

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
a külön engedély
száma

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
___ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

49-ES MOZGÓBOLT - GÖCSEJ PÉKSÉG ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:

49-es Mozgóbolt Göcsej Pékség
A gépjármű rendszáma, típusa:

Fiat Ducato MWD-065
Az üzlet hrsz-a:

A kereskedő

6m

A kereskedelmi tevékenység helye

hétfő

címe: 8800. Nagykanizsa, Kinizsi u. 95.

kedd

székhelye: 8800. Nagykanizsa, Kinizsi u. 95.

szerda

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

adószáma:

csütörtök

Kelevíz, Gadány, Mesztegnyő, Szenyér, Tapsony, Nagszakácsi, Nemeskisfalud,
Böhönye, Nagybajom, Pálmajor, Kiskorpád, Újvárfalva.

statisztika száma: 13856966-4636-113-20

vállalkozói nyilvántartási száma:
cégjegyzékszáma: 20-09-067570

vásárlók könyve használatba vételének időpontja:

vasárnap

megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

a befogadóképessége:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

szombat

A kereskedelmi tevékenység

Vendéglátó üzlet esetén

A kereskedelmi tevékenység címe:

péntek

kistermelői regisztrációs száma:

Az üzlet alapterülete:
2

Az üzlet nyitvatartási ideje

neve: Göcsej Pékség Kft.

11.11.2014

megjegyzés:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

14.11.2017

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Termék
sorszáma
1.3.

megnevezése
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, süt ipari termék

A kereskedelmi

1.9.

Édességáru

tevékenység formája

1.10.

Tej, tejtermék

1.11.

cukor, só, száraztészta, kávé, tea, f szer, ecet, méz, bébiétel stb.)

28/B.

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

sör
bor
pezsg

a külön engedély
____ kereskedelmi ügynöki

____ igen

tevékenység

_X_

_X_ kiskereskedelem

nem

száma
ZA-04I/AE/0997002/2014.

hatálya
visszavonásig

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

tej, tejtermék

tej, tejtermék

Járási Állateü-i és Élel.-ell.Hiv.

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, el recsomagolt fagylalt és jégrkém stb.)

____ vendéglátás

(vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)

Egyéb élelmiszer

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

(tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak,

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott
tevékenységet

____ nagykereskedelem

mozgóbolt útján folytatott
kereskedelmi tevékenység

____ igen
_X_

nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma

megnevezése

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
a külön engedély
száma

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
___ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

48-AS MOZGÓBOLT - GÖCSEJ PÉKSÉG ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:

48-as Mozgóbolt Göcsej Pékség
A gépjármű rendszáma, típusa:

Ranault Master MTC-811
Az üzlet hrsz-a:

A kereskedő

6m

A kereskedelmi tevékenység helye

hétfő

címe: 8800. Nagykanizsa, Kinizsi u. 95.

kedd

székhelye: 8800. Nagykanizsa, Kinizsi u. 95.

szerda

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

adószáma:

csütörtök

Zalavár, Balatonújlak, Kéthely, Somogyszentpál, Csömend, Gyótapuszta,
Pusztakovácsi, Somogyfajsz, Kürtöspuszta, Osztopán, Pamuk, Kisberény, Buzsák,
Csisztapuszta, Táska, Nikla.

statisztika száma: 13856966-4636-113-20

vállalkozói nyilvántartási száma:

vásárlók könyve használatba vételének időpontja:

vasárnap

megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

a befogadóképessége:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

szombat

A kereskedelmi tevékenység

Vendéglátó üzlet esetén

A kereskedelmi tevékenység címe:

péntek

kistermelői regisztrációs száma:

cégjegyzékszáma: 20-09-067570

Az üzlet alapterülete:
2

Az üzlet nyitvatartási ideje

neve: Göcsej Pékség Kft.

11.11.2014

megjegyzés:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

14.11.2017

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Termék
sorszáma
1.3.

megnevezése
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, süt ipari termék

A kereskedelmi

1.9.

Édességáru

tevékenység formája

1.10.

Tej, tejtermék

1.11.

cukor, só, száraztészta, kávé, tea, f szer, ecet, méz, bébiétel stb.)

29/B.

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

sör
bor
pezsg

a külön engedély
____ kereskedelmi ügynöki

____ igen

tevékenység

_X_

_X_ kiskereskedelem

nem

száma
ZA-04I/AE/0733002/2014.

hatálya
visszavonásig

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

tej, tejtermék

tej, tejtermék

Járási Állateü-i és Élel.-ell.Hiv.

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, el recsomagolt fagylalt és jégrkém stb.)

____ vendéglátás

(vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)

Egyéb élelmiszer

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

(tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak,

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott
tevékenységet

____ nagykereskedelem

mozgóbolt útján folytatott
kereskedelmi tevékenység

____ igen
_X_

nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma

megnevezése

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
a külön engedély
száma

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
___ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

MINI BAGOLY VEGYESBOLT ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:

A kereskedő

Az üzlet nyitvatartási ideje

MINI BAGOLY VEGYESBOLT neve: Miklós László
( az üzlet neve)
címe: 8716. Mesztegny , Vörösmarty u. 20.

A kereskedelmi tevékenység helye

hétfő

06.00-11.00 14.00-17.00

A kereskedelmi tevékenység címe:

kedd

06.00-11.00 14.00-17.00 8716. Mesztegny , Kossuth u. 1.

székhelye: 8718. Tapsony, Széchenyi tér 1.

szerda

06.00-11.00 14.00-17.00

8716. Mesztegny ,
Kossuth u. 1.

adószáma: 60332051-2-34

csütörtök

06.00-11.00 14.00-17.00

péntek

06.00-11.00 14.00-17.00

Az üzlet hrsz-a: 635

cégjegyzékszáma:

szombat

06.00-11.00

zárva

vasárnap

07.00-10.00

zárva

Az üzlet címe:

statisztika száma: 60332051-4711-231-14

vállalkozói nyilvántartási száma: 20374883

Az üzlet alapterülete:
40 m

kistermelői regisztrációs száma:

vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2015.01.02.
A kereskedelmi tevékenység

2

megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:

megjegyzés:

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

02.01.2015

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Termék
sorszáma

megnevezése

1.2.

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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, süt ipari termék

A kereskedelmi

1.9.

Édességáru

tevékenység formája

1.10.

Tej, tejtermék

1.11.

cukor, só, száraztészta, kávé, tea, f szer, ecet, méz, bébiétel stb.)

30/B

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

2.
4.

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

alkoholtermék

a külön engedély

sör

____ kereskedelmi ügynöki

____ igen

bor

tevékenység

_X_

nem

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

száma

hatálya

köre

megnevezése

megnevezése

13-2-KüE-0683

visszavonásig

élelmiszer

hűtést igénylő tej, húsáru

Jár.Állat-Eü-i és Él-Ell. Hiv.

pezsg
köztes alkoholtermék

_X_ kiskereskedelem

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, el recsomagolt fagylalt és jégrkém stb.)

____ vendéglátás

(vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)

Egyéb élelmiszer

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

(tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak,

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott

Dohányterméket kiegészít termék

tevékenységet

____ nagykereskedelem

Ruházat (gyermek, n i, férfi ruházati cikk, b rruházat és
sz rmeáru, ruházati kiegészít )

16.

Könyv

____ igen

18.

Papír- és írószer, m vészellátó cikk (vászon, állvány stb.)

_X_

nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma
21.

megnevezése
Háztartási tisztítószer, vegyi áru

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
a külön engedély
száma

14/A

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
_X_ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

MINI BAGOLY VEGYESBOLT ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:

A kereskedő

Az üzlet nyitvatartási ideje

MINI BAGOLY VEGYESBOLT neve: Miklós László
( az üzlet neve)
címe: 8716. Mesztegny , Vörösmarty u. 20.

A kereskedelmi tevékenység helye

hétfő

06.00-11.00 14.00-17.00

A kereskedelmi tevékenység címe:

kedd

06.00-11.00 14.00-17.00 8716. Mesztegny , Kossuth u. 1.

székhelye: 8718. Tapsony, Széchenyi tér 1.

szerda

06.00-11.00 14.00-17.00

8716. Mesztegny ,
Kossuth u. 1.

adószáma: 60332051-2-34

csütörtök

06.00-11.00 14.00-17.00

péntek

06.00-11.00 14.00-17.00

Az üzlet hrsz-a: 635

cégjegyzékszáma:

szombat

06.00-11.00

zárva

vasárnap

07.00-10.00

zárva

Az üzlet címe:

statisztika száma: 60332051-4711-231-14

vállalkozói nyilvántartási száma: 20374883

Az üzlet alapterülete:
40 m

kistermelői regisztrációs száma:

vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2015.01.02.
A kereskedelmi tevékenység

2

megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:

megjegyzés:

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

02.01.2015

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

30/B

A kereskedelmi

Termék
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

alkoholtermék

20.

Illatszer, drogéria

27.

Játékáru

sör

____ kereskedelmi ügynöki

____ igen

30.

Virág és kertészeti cikk

bor

tevékenység

_X_

32.

Állateledel, takarmány

40.

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

43

Emlék- és ajándéktárgy

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély

nem

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

száma

hatálya

köre

megnevezése

megnevezése

13-2-KüE-0683

visszavonásig

élelmiszer

hűtést igénylő tej, húsáru

Jár.Állat-Eü-i és Él-Ell. Hiv.

pezsg
köztes alkoholtermék

_X_ kiskereskedelem

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

tevékenység formája

____ vendéglátás

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott
tevékenységet

____ nagykereskedelem

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

____ igen
_X_

nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma
21.

megnevezése
Háztartási tisztítószer, vegyi áru

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
a külön engedély
száma

14/A

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
_X_ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

MOZGÓBOLT - BATICZ ISTVÁN ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:

Mozgóbolt
A gépjármű rendszáma, típusa:

Ford Transit IAP-842
Az üzlet hrsz-a:

A kereskedő

Az üzlet nyitvatartási ideje

neve: Baticz István

hétfő

címe: 8800. Nagykanizsa, Városkapu krt. 8/A. II/8.

kedd

székhelye: 8800. Nagykanizsa, Városkapu krt. 8/A. II/8.

szerda

adószáma: 67099179-1-51

csütörtök

statisztika száma: 67099179-4781-231-20

vállalkozói nyilvántartási száma: 43334497
cégjegyzékszáma:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

vasárnap

megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

a befogadóképessége:

Tapsony

szombat

A kereskedelmi tevékenység

Vendéglátó üzlet esetén

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

péntek

kistermelői regisztrációs száma:

vásárlók könyve használatba vételének időpontja:

Az üzlet alapterülete:

A kereskedelmi tevékenység helye
A kereskedelmi tevékenység címe:

04.06.2015

megjegyzés:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

14.11.2017

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Termék
sorszáma
1.3.
1.7.

31/B.

1.11.

megnevezése

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

Csomagolt káv-, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és
szeszes ital

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély

Zöldség- és gyümölcs
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak,
cukor, só, száraztészta, kávé, tea, f szer, ecet, méz, bébiétel stb.)

____ kereskedelmi ügynöki

____ igen

tevékenység

_X_

_X_ kiskereskedelem
A kereskedelmi

száma

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

nem

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

tevékenység formája

____ vendéglátás

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott
tevékenységet

____ nagykereskedelem

mozgóbolt útján folytatott
kereskedelmi tevékenység

____ igen
_X_

nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma

megnevezése

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
a külön engedély
száma

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
___ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

Margaréta Abc ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:
MARGARÉTA ABC
( az üzlet neve)
Az üzlet címe:

8718. Tapsony,
Széchenyi tér 14.
Az üzlet hrsz-a: 495/A/2

A kereskedő

A kereskedelmi tevékenység helye

hétfő

06.00-17.00

címe: 8716. Mesztegny , Vörösmarty u. 50

kedd

06.00-17.00

8718. Tapsony, Széchenyi tér 14.

székhelye: 8716. Mesztegny , Vörösmarty u. 50.

szerda

06.00-17.00

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

csütörtök

06.00-17.00

péntek

06.00-17.00

szombat

06.00-11.30

vasárnap

07.00-10.30

adószáma: 51200765-2-34

statisztika száma: 51200765-4711-231-14

vállalkozói nyilvántartási száma: 3428410
cégjegyzékszáma:

kistermelői regisztrációs száma:

vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2015.06.16.

Az üzlet alapterülete:
66 m

Az üzlet nyitvatartási ideje

neve: Nemes Lászlóné

A kereskedelmi tevékenység

2

megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:

A kereskedelmi tevékenység címe:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

megjegyzés:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

16.06.2015

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Termék
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

1.3.

Csomagolt kávé-, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és
szeszes ital

1.4.

Cukrászati készítmény, édesipari termék

sör

____ kereskedelmi ügynöki

____ igen

1.5.

Hús- és hentesáru

bor

tevékenység

_X_

1.7.

Zöldség- és gyümölcs

1.8.

Kenyér- és pékáru, süt ipari termék

A kereskedelmi

1.9.

Édességáru

tevékenység formája

1.10.

Tej, tejtermék

1.11.

cukor, só, száraztészta, kávé, tea, f szer, ecet, méz, bébiétel stb.)

32/B

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

2.
16.

alkoholtermék

a külön engedély
nem

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

száma

hatálya

köre

13-2-KüE-0742

visszavonásig

élelmiszer

megnevezése

megnevezése

Hús- hentesáru, h tést ig. tej, tejtermék,
h tést ig. cukrászati készítmény

SMKH MJH Élel.-bizt. és Állateü.Oszt.

pezsg
köztes alkoholtermék

_X_ kiskereskedelem

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, el recsomagolt fagylalt és jégrkém stb.)

____ vendéglátás

(vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)

Egyéb élelmiszer

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

(tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak,

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott

Dohányterméket kiegészít termék

tevékenységet

____ nagykereskedelem

Könyv

17.

Újság, napilap, flyóirat, periodikus kiadvány

____ igen

18.

Papír- és írószer, m vészellátó cikk (vászon, állvány stb.)

_X_

nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma
21.

megnevezése
Háztartási tisztítószer, vegyi áru

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
a külön engedély
száma

15/A

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
_X_ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

Margaréta Abc ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:
MARGARÉTA ABC
( az üzlet neve)
Az üzlet címe:

8718. Tapsony,
Széchenyi tér 14.
Az üzlet hrsz-a: 495/A/2

A kereskedő

66 m

A kereskedelmi tevékenység helye

hétfő

06.00-17.00

címe: 8716. Mesztegny , Vörösmarty u. 50

kedd

06.00-17.00

8718. Tapsony, Széchenyi tér 14.

székhelye: 8716. Mesztegny , Vörösmarty u. 50.

szerda

06.00-17.00

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

csütörtök

06.00-17.00

péntek

06.00-17.00

szombat

06.00-11.30

vasárnap

07.00-10.30

adószáma: 51200765-2-34

statisztika száma: 51200765-4711-231-14

vállalkozói nyilvántartási száma: 3428410
cégjegyzékszáma:

kistermelői regisztrációs száma:

vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2015.06.16.

Az üzlet alapterülete:
2

Az üzlet nyitvatartási ideje

neve: Nemes Lászlóné

A kereskedelmi tevékenység
megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:

A kereskedelmi tevékenység címe:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

megjegyzés:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

16.06.2015

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Termék
sorszáma

megnevezése

20.

Illatszer, doogéria,

32.

Állateledel, takarmány

32/B

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

alkoholtermék

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély

sör

____ kereskedelmi ügynöki

____ igen

bor

tevékenység

_X_

nem

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

száma

hatálya

köre

13-2-KüE-0742

visszavonásig

élelmiszer

megnevezése

megnevezése

Hús- hentesáru, h tést ig. tej, tejtermék,
h tést ig. cukrászati készítmény

SMKH MJH Élel.-bizt. és Állateü.Oszt.

pezsg
köztes alkoholtermék

_X_ kiskereskedelem

A kereskedelmi

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

tevékenység formája

____ vendéglátás

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott
tevékenységet

____ nagykereskedelem

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

____ igen
_X_

nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma
21.

megnevezése
Háztartási tisztítószer, vegyi áru

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
a külön engedély
száma

15/A

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
_X_ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

Nikla Posta ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:
NIKLA POSTA
( az üzlet neve)
Az üzlet címe:

8706. Nikla,
Berzsenyi Dániel u. 127.
Az üzlet hrsz-a: 129

A kereskedő

48.66 m

A kereskedelmi tevékenység helye

hétfő

08.00-13.20

címe: 1138. Budapest, Dunavirág u. 2-6.

kedd

08.00-13.20

8706. Nikla, Berzsenyi Dániel u. 127.

székhelye: 1138. Budapest, Dunavirág u. 2-6.

szerda

08.00-13.20

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

csütörtök

08.00-13.20

péntek

08.00-13.20

adószáma: 10901232-2-44

statisztika száma: 10901232-5310-114-01

vállalkozói nyilvántartási száma:
cégjegyzékszáma: 01-10-042463

kistermelői regisztrációs száma:
vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2015.09.07.

Az üzlet alapterülete:
2

Az üzlet nyitvatartási ideje

neve: Magyar Posta Zrt.

A kereskedelmi tevékenység
megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

12.08.1997

2015.09.07
2016.07.26.

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:

szombat

zárva

vasárnap

zárva

A kereskedelmi tevékenység címe:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

megjegyzés:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

33/B

Termék
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

1.3.

Csomagolt kávé-, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes
ital

1.9.

Édességáru (csak el re csomagolt élelmiszerek, pl. csokoládé,
desszert, nápolyi, cukorkaáru)

____ kereskedelmi ügynöki

____ igen

17.

Újság, napilap, flyóirat, periodikus kiadvány

tevékenység

_X_

18.

Papír- és írószer, m vészellátó cikk

27.

Játékáru

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély

_X_ kiskereskedelem

A kereskedelmi

száma

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

nem

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

tevékenység formája

____ vendéglátás

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott
tevékenységet

____ nagykereskedelem

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

____ igen
_X_

nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma

megnevezése

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
a külön engedély
száma

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
___ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

GÁZLERAKAT ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:

GÁZLERAKAT
( az üzlet neve)
Az üzlet címe:
8700. Csömend,
Kossuth L. u. 17.
Az üzlet hrsz-a: 148

A kereskedő

16 m

A kereskedelmi tevékenység helye

hétfő

09.00-11.00 15.00-18.00

címe: 8719. Böhönye, József A. u. 20.

kedd

09.00-11.00 15.00-18.00 8700. Csömend, Kossuth L. u. 17.

székhelye: 8719. Böhönye, József A. u. 20.

szerda

09.00-11.00 15.00-18.00

adószáma: 65143681-2-34

csütörtök

09.00-11.00 15.00-18.00

péntek

09.00-11.00 15.00-18.00

szombat

09.00-11.00

vasárnap

zárva

statisztika száma: 65143681-4321-231-14

vállalkozói nyilvántartási száma: 13552674
cégjegyzékszáma:

kistermelői regisztrációs száma:

vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2013.10.15.

Az üzlet alapterülete:
2

Az üzlet nyitvatartási ideje

neve: Nagy László

A kereskedelmi tevékenység
megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:

A kereskedelmi tevékenység címe:

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

megjegyzés:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

15.10.2013

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Termék
sorszáma
24.

megnevezése

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

Palackos gáz

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély

34/B.

____ kereskedelmi ügynöki

____ igen

tevékenység

_X_

_X_ kiskereskedelem
A kereskedelmi

száma

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

nem

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

tevékenység formája

____ vendéglátás

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott
tevékenységet

____ nagykereskedelem

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

____ igen
_X_

nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma

megnevezése

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
a külön engedély
száma

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
___ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

MINI ABC ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:
MINI ABC
Az üzlet címe:
8706. Nikla,
Berzsenyi D. u. 108/A.
Az üzlet hrsz-a: 105/2

A kereskedő
hétfő

06.30-18.30

címe: 8706. Nikla, Berzsenyi D. u. 108/A.

kedd

06.30-18.30

székhelye: 8706. Nikla, Berzsenyi D. u. 108/A.

szerda

06.30-18.30

csütörtök

06.30-18.30

péntek

06.30-18.30

szombat

06.30-18.30

vasárnap

06.30-12.00

adószáma: 51138938-2-34

statisztika száma: 51138938-4711-231-14

vállalkozói nyilvántartási száma: 2742748
cégjegyzékszáma:

kistermelői regisztrációs száma:

vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 1993.10.22.

Az üzlet alapterülete:
10 m

Az üzlet nyitvatartási ideje

neve: Tálosné Tomisa Erika

A kereskedelmi tevékenység

2

megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

22.10.1993

05.11.2014

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:

A kereskedelmi tevékenység helye
A kereskedelmi tevékenység címe:

8706. Nikla, Berzsenyi D. u. 108/A.
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

megjegyzés:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Termék
sorszáma

megnevezése

1.2.

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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, süt ipari termék

A kereskedelmi

1.9.

Édességáru

tevékenység formája

1.10.

Tej, tejtermék

1.11.

cukor, só, száraztészta, kávé, tea, f szer, ecet, méz, bébiétel stb.)

35/B.

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

2.

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

alkoholtermék

a külön engedély

sör

____ kereskedelmi ügynöki

____ igen

bor

tevékenység

_X_

_X_ kiskereskedelem
____ vendéglátás

(tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak,

32.

Állateledel, takarmány

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

nem

Az üzeletben folytatnak
rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott

Dohányterméket kiegészít termék

Illatszer, drogéria

hatálya

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

a 210/2009.(IX.29.) Korm.

(vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)

20.

száma

a külön engedély alapján

pezsg
köztes alkoholtermék

(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, el recsomagolt fagylalt és jégrkém stb.)

Egyéb élelmiszer

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

____ nagykereskedelem

tevékenységet
____ igen
_X_ nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
végel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma
21.

megnevezése
Háztartási tisztítószer, vegyi áru

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
a külön engedély
száma

16/A.

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
_X_ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

ITALBOLT ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:

Italbolt
Az üzlet címe:
8715. Gadány, Béke u. 12.
Az üzlet hrsz-a: 53

A kereskedő

16 m

A kereskedelmi tevékenység helye

hétfő

06.30-12.00 15.00-17.30

címe: 8715. Gadány, F u. 19.

kedd

06.30-12.00 15.00-17.30 8715. Gadány, Béke u. 12.

székhelye: 8715. Gadány, Béke u. 12.

szerda

06.30-12.00 15.00-17.30

adószáma: 51117544-2-34

csütörtök

06.30-12.00 15.00-17.30

péntek

06.30-12.00 15.00-17.30

szombat

06.30-12.00 15.00-17.30

vasárnap

06.30-12.00 16.00-18.00

statisztika száma:51117544-5630-231-14

vállalkozói nyilvántartási száma: 3048511
cégjegyzékszáma:

kistermelői regisztrációs száma:

vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2011.10.03.

Az üzlet alapterülete:
2

Az üzlet nyitvatartási ideje

neve: Szabóné Keller Ibolya

A kereskedelmi tevékenység
megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:

megjegyzés:

A kereskedelmi tevékenység címe:

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

03.10.2011

25 f

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

36/B.

Termék
sorszáma

megnevezése

1.2.

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3.

Csomagolt kávé-, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és
szeszes ital

1.9.

Édességáru

(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, el recsomagolt fagylalt és jégrkém stb.)

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

alkoholtermék

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély

sör

____ kereskedelmi ügynöki

_X_ igen

bor

tevékenység

____ nem

száma

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

pezsg
köztes alkoholtermék

____ kiskereskedelem

A kereskedelmi

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

tevékenység formája

_X_ vendéglátás

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott

____ nagykereskedelem

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

tevékenységet
_X_ igen
___ nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma

megnevezése

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
a külön engedély
száma

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
___ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

ÉLELMISZERBOLT ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:

Élelmiszerbolt
Az üzlet címe:
8715. Gadány, Béke u. 12.
Az üzlet hrsz-a: 53

A kereskedő

A kereskedelmi tevékenység helye

hétfő

06.00-12.00 15.00-17.00

címe: 8715. Gadány, F u. 19.

kedd

06.00-12.00 15.00-17.00 8715. Gadány, Béke u. 12.

székhelye: 8715. Gadány, Béke u. 12.

szerda

06.00-12.00 15.00-17.00

adószáma: 51117544-2-34

csütörtök

06.00-12.00 15.00-17.00

péntek

06.00-12.00 15.00-17.00

szombat

06.00-12.00 15.00-17.00

vasárnap

06.30-10.00

statisztika száma: 51117544-5630-231-14

vállalkozói nyilvántartási száma: 3048511
cégjegyzékszáma:

kistermelői regisztrációs száma:

vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2009.08.04.

Az üzlet alapterülete:
22 m

Az üzlet nyitvatartási ideje

neve: Szabóné Keller Ibolya

A kereskedelmi tevékenység

2

megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

25.06.1997

20.03.2015

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:

A kereskedelmi tevékenység címe:

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

zárva

megjegyzés:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

37/B.

Termék
sorszáma

megnevezése

1.2.

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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, süt ipari termék

A kereskedelmi

1.9.

Édességáru

tevékenység formája

1.10.

Tej, tejtermék

1.11.

cukor, só, száraztészta, kávé, tea, f szer, ecet, méz, bébiétel stb.)

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

alkoholtermék

a külön engedély

sör

____ kereskedelmi ügynöki

____ igen

bor

tevékenység

_X_

nem

száma
13-2-KüE0829

hatálya
visszavonásig

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre
élelmiszer

megnevezése
Hús, húsáru, tej, tejtermék

megnevezése
SMKH MJH Élelm-biz. És Áeü Oszt.

pezsg
köztes alkoholtermék

_X_ kiskereskedelem

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, el recsomagolt fagylalt és jégrkém stb.)

____ vendéglátás

(vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)

Egyéb élelmiszer

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

(tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak,

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott
tevékenységet

2.

Dohányterméket kiegészít termék

18.

Papír- és írószer, m vészellátó cikk (vászon, állvány stb.)

20.

Illatszer, drogéria

____ igen

32.

Állateledel, takarmány

_X_

____ nagykereskedelem

nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma
21.

megnevezése
Háztartási tisztítószer, vegyi áru

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
a külön engedély
száma

17/A.

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
_X_ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

ÉLELMISZERBOLT ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:

Élelmiszerbolt
Az üzlet címe:
8715. Gadány, Béke u. 12.
Az üzlet hrsz-a: 53

A kereskedő

22 m

A kereskedelmi tevékenység helye

hétfő

06.00-12.00 15.00-17.00

címe: 8715. Gadány, F u. 19.

kedd

06.00-12.00 15.00-17.00 8715. Gadány, Béke u. 12.

székhelye: 8715. Gadány, Béke u. 12.

szerda

06.00-12.00 15.00-17.00

adószáma: 51117544-2-34

csütörtök

06.00-12.00 15.00-17.00

péntek

06.00-12.00 15.00-17.00

szombat

06.00-12.00 15.00-17.00

vasárnap

06.30-10.00

statisztika száma: 51117544-5630-231-14

vállalkozói nyilvántartási száma: 3048511
cégjegyzékszáma:

kistermelői regisztrációs száma:

vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2009.08.04.

Az üzlet alapterülete:
2

Az üzlet nyitvatartási ideje

neve: Szabóné Keller Ibolya

A kereskedelmi tevékenység
megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

25.06.1997

20.03.2015

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:

A kereskedelmi tevékenység címe:

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

zárva

megjegyzés:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Termék
sorszáma
45.

megnevezése
Kreatív-hobbi és dekorációs termék

37/B.

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

alkoholtermék

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély

sör

____ kereskedelmi ügynöki

____ igen

bor

tevékenység

_X_

nem

száma
13-2-KüE0829

hatálya
visszavonásig

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre
élelmiszer

megnevezése
Hús, húsáru, tej, tejtermék

megnevezése
SMKH MJH Élelm-biz. És Áeü Oszt.

pezsg
köztes alkoholtermék

_X_ kiskereskedelem

A kereskedelmi

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

tevékenység formája

____ vendéglátás

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott
tevékenységet

____ nagykereskedelem

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

____ igen
_X_

nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma
21.

megnevezése
Háztartási tisztítószer, vegyi áru

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
a külön engedély
száma

17/A.

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
_X_ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

Vegyesbolt ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:
VEGYESBOLT
( az üzlet neve)
Az üzlet címe:

8700. Csömend,
Árpád u. 1.
Az üzlet hrsz-a: 100-4

A kereskedő

70 m

A kereskedelmi tevékenység helye

hétfő

06.00-11.00 14.00-18.00

címe: 8700. Marcali, Rózsa u. 15.

kedd

06.00-11.00 14.00-18.00 8700. Csömend, Árpád u. 1.

székhelye: 8700. Marcali, Rózsa u. 15.

szerda

06.00-11.00 14.00-18.00

adószáma: 13943882-2-14

csütörtök

06.00-11.00 14.00-18.00

péntek

06.00-11.00 14.00-18.00

szombat

06.00-11.00

zárva

vasárnap

06.00-11.00

zárva

statisztika száma: 13943882-1581-113-14

vállalkozói nyilvántartási száma:

kistermelői regisztrációs száma:

cégjegyzékszáma: 14-09-307325

vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2010.05.31.

Az üzlet alapterülete:
2

Az üzlet nyitvatartási ideje

neve: Marcali Takács Sütöde Kft.

A kereskedelmi tevékenység
megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:

megjegyzés:

A kereskedelmi tevékenység címe:

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

31.05.2010

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Termék
sorszáma

megnevezése

1.2.

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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, süt ipari termék

A kereskedelmi

1.9.

Édességáru

tevékenység formája

1.10.

Tej, tejtermék

1.11.

cukor, só, száraztészta, kávé, tea, f szer, ecet, méz, bébiétel stb.)

38/B.

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

alkoholtermék

a külön engedély

sör

____ kereskedelmi ügynöki

____ igen

bor

tevékenység

_X_

_X_ kiskereskedelem
____ vendéglátás

(tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak,

Édességáru

18.

Papír- és írószer, m vészellátó cikk (vászon, állvány stb.)

hatálya

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

nem

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

(vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)

1.9.

száma

a külön engedély alapján

pezsg

(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, el recsomagolt fagylalt és jégrkém stb.)

Egyéb élelmiszer

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott
tevékenységet

____ nagykereskedelem

(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, el recsomagolt fagylalt és jégrkém stb.)

20.

Illatszer, drogéria,

____ igen

21.

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

_X_

nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma

megnevezése

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
a külön engedély
száma

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
___ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

Vegyesbolt ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:
VEGYESBOLT
( az üzlet neve)
Az üzlet címe:

8706. Nikla
Berzsenyi D. u. 24/A.
Az üzlet hrsz-a: 53/2

A kereskedő

A kereskedelmi tevékenység helye

hétfő

06.30-11.00 15.00-18.00

címe: 8706. Nikla, Berzsenyi D. u. 24/A.

kedd

06.30-11.00 15.00-18.00 8706. Nikla, Berzsenyi D. u. 24/A.

székhelye: 8706. Nikla, Berzsenyi D. u. 24/A.

szerda

06.30-11.00 15.00-18.00

adószáma: 50985957-2-34

csütörtök

06.30-11.00 15.00-18.00

péntek

06.30-11.00 15.00-18.00

szombat

06.30-11.00

zárva

vasárnap

06.30-11.00

zárva

statisztika száma: 50985957-4711-231-14

vállalkozói nyilvántartási száma: 5521014
cégjegyzékszáma:

kistermelői regisztrációs száma:

vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 1997.08.15

Az üzlet alapterülete:
60 m

Az üzlet nyitvatartási ideje

neve: Harangozó Lajos

A kereskedelmi tevékenység

2

megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:

megjegyzés:

A kereskedelmi tevékenység címe:

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

15.08.1997

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

39/B.

Termék
sorszáma

megnevezése

1.2.

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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, süt ipari termék

A kereskedelmi

1.9.

Édességáru

tevékenység formája

1.10.

Tej, tejtermék

1.11.

cukor, só, száraztészta, kávé, tea, f szer, ecet, méz, bébiétel stb.)

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

alkoholtermék
sör

____ kereskedelmi ügynöki

____ igen

bor

tevékenység

_X_

_X_ kiskereskedelem

3.

takaró és sz nyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, t , varrócérna, gomb stb.)

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

száma

hatálya

köre

13-2-KüE-0711

visszavonásig

élelmiszer

megnevezése

megnevezése

h tést igényl tej, tejtermék, fagyasztott
húsáru

SMKH MJH Élel.-bizt. és Állateü.Oszt.

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

____ vendéglátás

(tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak,

Dohányterméket kiegészít termék

nem

a külön engedély alapján

pezsg
köztes alkoholtermék

(vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)

2.

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély

(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, el recsomagolt fagylalt és jégrkém stb.)

Egyéb élelmiszer

Textil

Jövedéki termék

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott
tevékenységet

____ nagykereskedelem

(szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynem , asztalterít , törölköz , köt fonal, hímzéshez, valamint

18.

Papír- és írószer, m vészellátó cikk (vászon, állvány stb.)

____ igen

20.

Illatszer, drogéria,

_X_

nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma
21.

megnevezése
Háztartási tisztítószer, vegyi áru

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
a külön engedély
száma

18/A.

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
_X_ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

Vegyesbolt ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:
VEGYESBOLT
( az üzlet neve)
Az üzlet címe:

8706. Nikla
Berzsenyi D. u. 24/A.
Az üzlet hrsz-a: 53/2

A kereskedő

60 m

A kereskedelmi tevékenység helye

hétfő

06.30-11.00 15.00-18.00

címe: 8706. Nikla, Berzsenyi D. u. 24/A.

kedd

06.30-11.00 15.00-18.00 8706. Nikla, Berzsenyi D. u. 24/A.

székhelye: 8706. Nikla, Berzsenyi D. u. 24/A.

szerda

06.30-11.00 15.00-18.00

adószáma: 50985957-2-34

csütörtök

06.30-11.00 15.00-18.00

péntek

06.30-11.00 15.00-18.00

szombat

06.30-11.00

zárva

vasárnap

06.30-11.00

zárva

statisztika száma: 50985957-4711-231-14

vállalkozói nyilvántartási száma: 5521014
cégjegyzékszáma:

kistermelői regisztrációs száma:

vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 1997.08.15

Az üzlet alapterülete:
2

Az üzlet nyitvatartási ideje

neve: Harangozó Lajos

A kereskedelmi tevékenység
megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:

megjegyzés:

A kereskedelmi tevékenység címe:

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

15.08.1997

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

39/B.

Termék
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

alkoholtermék

32.

Állateledel, takarmány

40.

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

sör

____ kereskedelmi ügynöki

____ igen

45.

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

bor

tevékenység

_X_

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély

nem

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

száma

hatálya

köre

13-2-KüE-0711

visszavonásig

élelmiszer

megnevezése

megnevezése

h tést igényl tej, tejtermék, fagyasztott
húsáru

SMKH MJH Élel.-bizt. és Állateü.Oszt.

pezsg
köztes alkoholtermék

_X_ kiskereskedelem

A kereskedelmi

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

tevékenység formája

____ vendéglátás

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott
tevékenységet

____ nagykereskedelem

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

____ igen
_X_

nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma
21.

megnevezése
Háztartási tisztítószer, vegyi áru

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
a külön engedély
száma

18/A.

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
_X_ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

Reál Élelmiszerbolt ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:
REÁL ÉLELMISZERBOLT
( az üzlet neve)
Az üzlet címe:

8718. Tapsony
Széchenyi tér 1.
Az üzlet hrsz-a: …..

A kereskedő

A kereskedelmi tevékenység helye

hétfő

06.00-17.00

címe: 8718. Tapsony, Széchenyi tér 1.

kedd

06.00-17.00

8718. Tapsony, Széchenyi tér 1.

székhelye: 8718. Tapsony, Széchenyi tér 1.

szerda

06.00-17.00

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

csütörtök

06.00-17.00

péntek

06.00-17.00

szombat

06.00-11.00

vasárnap

07.00-10.00

adószáma: 60332051-2-34

statisztika száma: 60332051-4711-231-14

vállalkozói nyilvántartási száma: 20374883
cégjegyzékszáma:

kistermelői regisztrációs száma:

vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2010.03.08.

Az üzlet alapterülete:
150 m

Az üzlet nyitvatartási ideje

neve: Miklós László

A kereskedelmi tevékenység

2

megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:

A kereskedelmi tevékenység címe:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

megjegyzés:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

08.03.2010

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

40/B.

Termék
sorszáma

megnevezése

1.

Élelmiszer

3.

hímzéshez, valamint takaró és sz nyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, t , varrócérna, gomb stb.)

7.

Textil

(szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynem , asztalterít , törölköz , köt fonal,

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés,
világítástechnikai cikk

18.

Papír- és írószer, m vészellátó cikk (vászon, állvány stb.)

20.

Illatszer, drogéria,

A kereskedelmi

32.

Állateledel, takarmány

tevékenység formája

37.

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

alkoholtermék

a külön engedély

sör

____ kereskedelmi ügynöki

____ igen

bor

tevékenység

_X_

nem

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

száma

hatálya

köre

megnevezése

megnevezése

13-3-KüE-0120

visszavonásig

élelmiszer

élelmiszer

SMKH MJH Élel.-bizt. és Állateü.Oszt.

pezsg
köztes alkoholtermék

_X_ kiskereskedelem

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

Mez gazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvéd szer, termésnövel anyag, a

43

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

____ vendéglátás

tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép pincegazdasági felszerelés, vet mag,
tápszer, kötöz fonal, zsineg st.) - növényvéd szer nélkül

Emlék- és ajándéktárgy

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott
tevékenységet

____ nagykereskedelem

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

____ igen
_X_

nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma
21.

megnevezése
Háztartási tisztítószer, vegyi áru

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
a külön engedély
száma

19/A.

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
_X_ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

MOZGÓBOLT - Becker Ralf ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:

Mozgóbolt

A kereskedő
hétfő

címe: 8706. Nikla, Kossuth u. 7.

kedd

A gépjármű rendszáma, típusa:

székhelye: 8706. Nikla, Kossuth u. 7.

WBC-248 Trailer Europe
pótkocsi

adószáma: 67577284-2-34

Az üzlet hrsz-a:

Az üzlet nyitvatartási ideje

neve: Becker Ralf

szerda

vállalkozói nyilvántartási száma: 50436783

vasárnap

megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

a befogadóképessége:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

szombat

A kereskedelmi tevékenység

Vendéglátó üzlet esetén

Marcali-Fonyód-Nagykanizsa

péntek

kistermelői regisztrációs száma:

vásárlók könyve használatba vételének időpontja:

Az üzlet alapterülete:

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

csütörtök

statisztika száma: 67577284-5610-231-14

cégjegyzékszáma:

A kereskedelmi tevékenység helye
A kereskedelmi tevékenység címe:

05.05.2016

megjegyzés:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

14.11.2017

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

41/B.

Termék
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2.

Kávéital, alkoholmentes ital

____ kereskedelmi ügynöki

____ igen

1.8.

Kenyér- és pékáru, süt iparitermék

tevékenység

_X_

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély

____ kiskereskedelem
A kereskedelmi

nem

száma
13-2-KüE-0860

hatálya
visszavonásig

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

élelmiszer

meleg-hideg étel

SMKH MJH Élelmiszerlánc-bizt.
és Állateü. Osztály

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

tevékenység formája

_X_ vendéglátás

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott
tevékenységet

____ nagykereskedelem

mozgóbolt útján folytatott
kereskedelmi tevékenység

____ igen
_X_

nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma

megnevezése

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
a külön engedély
száma

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
___ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

Mesztegny posta ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:
MESZTEGNY POSTA
( az üzlet neve)
Az üzlet címe:

8716. Mesztegny
Vörösmarty Mihály u. 14.
Az üzlet hrsz-a: 23

A kereskedő

A kereskedelmi tevékenység helye

hétfő

08.00-12.00 12.30-15.30

címe: 1138. Budapest, Dunavirág u. 2-6.

kedd

08.00-12.00 12.30-15.30 8716. Mesztegny , Vörösmarty Mihály u. 14.

székhelye: 1138. Budapest, Dunavirág u. 2-6.

szerda

08.00-12.00 12.30-15.30

adószáma: 10901232-2-44

csütörtök

08.00-12.00 12.30-15.30

péntek

08.00-12.00 12.30-15.30

statisztika száma: 10901232-5310-114-01

vállalkozói nyilvántartási száma:
cégjegyzékszáma: 01-10-042463

kistermelői regisztrációs száma:
vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2016.05.30.

Az üzlet alapterülete:
50 m

Az üzlet nyitvatartási ideje

neve: Magyar Posta Zrt.

A kereskedelmi tevékenység

2

megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:

szombat

zárva

zárva

vasárnap

zárva

zárva

megjegyzés:

A kereskedelmi tevékenység címe:

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

30.05.2016

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

42/B.

Termék
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

1.3.

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes
ital

1.9.

Édességáru (csak el re csomagolt élelmiszerek, pl.
csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru)

____ kereskedelmi ügynöki

____ igen

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai
cikk (levélszekrény)

tevékenység

_X_

7.
16.

Könyv

17.

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

A kereskedelmi

18.

Papír-és írószer, m vészetellátó cikk (képeslap, boríték)

tevékenység formája

27.

Játékáru

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély

_X_ kiskereskedelem

száma

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

nem

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

____ vendéglátás

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott
tevékenységet

____ nagykereskedelem

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

____ igen
_X_

nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma

megnevezése

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
a külön engedély
száma

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
___ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

ISKOLAKONYHA ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:

Iskolakonyha
Az üzlet címe:

A kereskedő

07.00-15.00

címe: 8716. Mesztegny , Kossuth L. u. 35.

kedd

07.00-15.00

8716. Mesztegny , Kossuth u. 33.

székhelye: 8716. Mesztegny , Kossuth L. u. 35.

szerda

07.00-15.00

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

csütörtök

07.00-15.00

péntek

07.00-15.00

adószáma: 16805103-1-14

Az üzlet hrsz-a: 332

cégjegyzékszáma:

statisztika száma: 16805103-8510-322-14

vállalkozói nyilvántartási száma:

kistermelői regisztrációs száma:
vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2009.07.09.

Az üzlet alapterülete:
77 m

A kereskedelmi tevékenység helye

hétfő

8716. Mesztegny ,
Kossuth u. 33.

2

Az üzlet nyitvatartási ideje

neve: Mesztegny i Óvoda

A kereskedelmi tevékenység
megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:

szombat

zárva

vasárnap

zárva

A kereskedelmi tevékenység címe:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

megjegyzés:
Megállapdás - Gróf 2011. Kft-vel
zöldségelőkészítésről.

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

01.01.2017

80 f

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Termék
sorszáma
1.1.

megnevezése

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

Meleg-, hideg étel

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély

43/B.

____ kereskedelmi ügynöki

____ igen

tevékenység

_X_

____ kiskereskedelem
A kereskedelmi

nem

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

száma

hatálya

köre

megnevezése

megnevezése

13-2-KüE-0919

visszavonásig

vendéglátóipari termék

intézményi étkeztetés

SMKH MJH Élelmiszerl.-bizt. és
Állatü-i Oszt.

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

tevékenység formája

_X_ vendéglátás

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott
tevékenységet

____ nagykereskedelem
közvetlen értékesítés

____ igen
_X_

nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma

megnevezése

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
a külön engedély
száma

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
___ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

CSANA KOCSMÁJA ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:

CSANA KOCSMÁJA
Az üzlet címe:
8700. Csömend,
Pet fi S. u. 1.
Az üzlet hrsz-a: 107/2

A kereskedő

A kereskedelmi tevékenység helye

hétfő

06.00-21.00

címe: 8706. Nikla, Kossuth L. u. 13.

kedd

06.00-21.00

8700. Csömend, Pet fi S. u. 1.

székhelye: 8700. Csömend, Pet fi S. u. 1.

szerda

06.00-21.00

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

csütörtök

06.00-21.00

péntek

06.00-21.00

szombat

06.00-21.00

vasárnap

06.00-21.00

adószáma: 68215620-1-34

statisztika száma: 68215620-5630-231-14

vállalkozói nyilvántartási száma: 51412818
cégjegyzékszáma:

kistermelői regisztrációs száma:

vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2017.05.03.

Az üzlet alapterülete:
80 m

Az üzlet nyitvatartási ideje

neve: Miklovics Emanuéla

A kereskedelmi tevékenység

2

megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:

03.05.2017

40 f

A kereskedelmi tevékenység címe:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

megjegyzés:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

16.05.2017

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

44/B.

Termék
sorszáma

megnevezése

1.1.

Meleg-, hideg étel

1.2.

Kávéital, alkoholmentes ital

1.3.

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes
ital

1.9.

Édességáru

2.

(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, el recsomagolt fagylalt és jégrkém stb.)

Dohányterméket kiegészít termék

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

alkoholtermék

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély

sör

____ kereskedelmi ügynöki

__X__ igen

bor

tevékenység

____

száma

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

nem

pezsg
köztes alkoholtermék

____ kiskereskedelem

A kereskedelmi

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

tevékenység formája

_X_ vendéglátás

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott
tevékenységet

____ nagykereskedelem

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

__X__ igen
____

nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma

megnevezése

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
a külön engedély
száma

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
___ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

CSANA KOCSMÁJA ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:

CSANA KOCSMÁJA
Az üzlet címe:
8706. Csömend,
Pet fi u. 1.
Az üzlet hrsz-a: 107/2

A kereskedő

A kereskedelmi tevékenység helye

hétfő

06.00-21.00

címe: 8706. Nikla, Kossuth L. u. 13.

kedd

06.00-21.00

8706. Csömend, Pet fi u. 1.

székhelye: 8706. Csömend, Pet fi u. 1.

szerda

06.00-21.00

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

csütörtök

06.00-21.00

péntek

06.00-21.00

szombat

06.00-21.00

vasárnap

06.00-21.00

adószáma: 68284914-1-34

statisztika száma: 68284914-5630-231-14

vállalkozói nyilvántartási száma: 51523224
cégjegyzékszáma:

kistermelői regisztrációs száma:

vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2017.06.07.

Az üzlet alapterülete:
80 m

Az üzlet nyitvatartási ideje

neve: Miklovics Sándor

A kereskedelmi tevékenység

2

megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:

07.06.2017

40 f

A kereskedelmi tevékenység címe:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

megjegyzés:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

14.11.2017

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

45/B.

Termék
sorszáma

megnevezése

1.1.

Meleg-, hideg étel

1.2.

Kávéital, alkoholmentes ital

1.3.

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes
ital

1.9.

Édességáru

2.

(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, el recsomagolt fagylalt és jégrkém stb.)

Dohányterméket kiegészít termék

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

alkoholtermék

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély

sör

____ kereskedelmi ügynöki

__X__ igen

bor

tevékenység

____

száma

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

nem

pezsg
köztes alkoholtermék

____ kiskereskedelem

A kereskedelmi

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

tevékenység formája

_X_ vendéglátás

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott
tevékenységet

____ nagykereskedelem

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

__X__ igen
____

nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma

megnevezése

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
a külön engedély
száma

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
___ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

Csomagküld kereskedelem - Farkas Éva
Az üzelt elnevezése:

Az üzlet címe:

A kereskedő
hétfő

címe: 8716. Mesztegny , Béke u. 93.

kedd
szerda

adószáma: 68203791-1-34

csütörtök

statisztika száma: 68203791-4791-231-14

cégjegyzékszáma:

vasárnap

megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

a befogadóképessége:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

szombat

A kereskedelmi tevékenység

Vendéglátó üzlet esetén

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

péntek

kistermelői regisztrációs száma:

vásárlók könyve használatba vételének időpontja:

Az üzlet alapterülete:

A kereskedelmi tevékenység helye
A kereskedelmi tevékenység címe:

székhelye: 8716. Mesztegny , Béke u. 93.
vállalkozói nyilvántartási száma: 51395263

Az üzlet hrsz-a:

Az üzlet nyitvatartási ideje

neve: Farkas Éva

09.06.2017

országos jelleggel

megjegyzés:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

országos jelleggel

19.10.2017

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Termék
sorszáma
10.

megnevezése

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

Audió- és videóberendezés

a külön engedély

11.

Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel,
CD, DVD stb.)

____ kereskedelmi ügynöki

____ igen

12.

Telekommunikációs cikk

tevékenység

____

18.

Papír- és írószer, m vészellátó cikk

25.

Óra- és ékszer

A kereskedelmi

27.

Játékáru

tevékenység formája

38.

Fotócikk

43.

Emlék- és ajándéktárgy

45.

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

53.

Irodagép, -berendezés, irodabútor

46/B.

csomagküldő kereskedelem

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

száma

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

nem

(vászon, állvány stb.)

__X__ kiskereskedelem

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

___ vendéglátás

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott
tevékenységet

____ nagykereskedelem

____ igen
____

nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma

megnevezése

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
a külön engedély
száma

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
___ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

PARK PRESSZÓ ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:

Park Presszó
Az üzlet címe:
8718. Tapsony,
Kossuth L. u. 2.
Az üzlet hrsz-a: 81

A kereskedő

72 m

A kereskedelmi tevékenység helye

hétfő

05.00-10.00 15.00-22.00

címe: 8739. Nagyszakácsi, Kossuth L. u. 210.

kedd

05.00-10.00 15.00-22.00 8718. Tapsony, Kossuth L. u. 2.

székhelye: 8739. Nagyszakácsi, Kossuth L. u. 210.

szerda

05.00-10.00 15.00-22.00

adószáma: 66447782-1-34

csütörtök

05.00-10.00 15.00-22.00

péntek

05.00-10.00 15.00-23.00

szombat

05.00-10.00 05.00-23.00

vasárnap

05.00-10.00 05.00-22.00

statisztika száma: 66447782-5630-231-14

vállalkozói nyilvántartási száma: 35073739
cégjegyzékszáma:

kistermelői regisztrációs száma:

vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2017.07.26.

Az üzlet alapterülete:
2

Az üzlet nyitvatartási ideje

neve: Vipler Imréné

A kereskedelmi tevékenység
megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

Vendéglátó üzlet esetén
a befogadóképessége:

megjegyzés:

A kereskedelmi tevékenység címe:

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

26.07.2017

15 f

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Termék
sorszáma
1.2.

47/B.

megnevezése
Kávéital, alkoholmentes ital

1.3.

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes
ital

1.4.

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9.

Édességáru

(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, el recsomagolt fagylalt és jégrkém stb.)

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

alkoholtermék

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély

sör

____ kereskedelmi ügynöki

__X__ igen

bor

tevékenység

____

száma

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

nem

pezsg
köztes alkoholtermék

____ kiskereskedelem

A kereskedelmi

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

tevékenység formája

_X_ vendéglátás

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott
tevékenységet

____ nagykereskedelem

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

__X__ igen
____

nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma

megnevezése

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
a külön engedély
száma

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
___ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

PARK PRESSZÓ ( az üzlet neve)
Az üzelt elnevezése:

Park Presszó
Az üzlet címe:
8718. Tapsony,
Kossuth L. u. 2.
Az üzlet hrsz-a: 81

A kereskedő

Az üzlet nyitvatartási ideje

neve: Karancz

Gyula
címe: 8739. Nagyszakácsi, Széchenyi tér 20.
székhelye: 8739. Nagyszakácsi, Széchenyi tér 20.
adószáma:
statisztika száma: 642971105-54530-231-4
vállalkozói nyilvántartási száma: 9164570
kistermelői regisztrációs száma:

hétfő

cégjegyzékszáma:

szombat

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

vasárnap

megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

a befogadóképessége:

8718. Tapsony, Kossuth L. u. 2.

szerda
péntek

A kereskedelmi tevékenység

Vendéglátó üzlet esetén

kedd
csütörtök

vásárlók könyve használatba vételének időpontja:

Az üzlet alapterülete:

A kereskedelmi tevékenység helye
A kereskedelmi tevékenység címe:

16.11.2011

megjegyzés:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

26.07.2017

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

295/2011.

Termék
megnevezése

sorszáma

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély

1.1.

Meleg-, hideg étel

1.2.

Kávéital, alkoholmentes ital

____ kereskedelmi ügynöki

____ igen

1.9.

Édességáru

tevékenység

____

(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégrkém stb.)

____

kiskereskedelem

A kereskedelmi

száma

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

nem

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

_X_

tevékenység formája

vendéglátás

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott
tevékenységet

____ nagykereskedelem

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

____ igen
____

nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma

megnevezése

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
a külön engedély
száma

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
___ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

Csomagküld kereskedelem - Farkas Éva
Az üzelt elnevezése:

Az üzlet címe:

A kereskedő
hétfő

címe: 8716. Mesztegny , Béke u. 93.

kedd
szerda

adószáma: 68417729-2-34

csütörtök

statisztika száma: 68417729-4791-231-14

cégjegyzékszáma:

vasárnap

megkezdésének

módosításának

megszűnésének

időpontja

időpontja

időpontja

a befogadóképessége:

Üzleten kívüli ker. és csomagküldő ker.-i esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy-ha
a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed-a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

szombat

A kereskedelmi tevékenység

Vendéglátó üzlet esetén

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

péntek

kistermelői regisztrációs száma:

vásárlók könyve használatba vételének időpontja:

Az üzlet alapterülete:

A kereskedelmi tevékenység helye
A kereskedelmi tevékenység címe:

székhelye: 8716. Mesztegny , Béke u. 93.
vállalkozói nyilvántartási száma: 51717065

Az üzlet hrsz-a:

Az üzlet nyitvatartási ideje

neve: Farkas Éva

országos jelleggel

megjegyzés:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy
az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

országos jelleggel

20.10.2017

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Termék
sorszáma
10.

megnevezése

Jövedéki termék

A kereskedelmi tevékenység

Az üzletben folytatnak

megnevezése

jellege

szeszesital kimérést

Audió- és videóberendezés

a külön engedély

11.

Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel,
CD, DVD stb.)

____ kereskedelmi ügynöki

____ igen

12.

Telekommunikációs cikk

tevékenység

____

18.

Papír- és írószer, m vészellátó cikk

25.

Óra- és ékszer

A kereskedelmi

27.

Játékáru

tevékenység formája

38.

Fotócikk

43.

Emlék- és ajándéktárgy

45.

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

53.

Irodagép, -berendezés, irodabútor

48/B.

csomagküldő kereskedelem

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

száma

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

nem

(vászon, állvány stb.)

__X__ kiskereskedelem

Az üzeletben folytatnak
a 210/2009.(IX.29.) Korm.

___ vendéglátás

rendelet 22. §. (1) bekezdésében meghatározott
tevékenységet

____ nagykereskedelem

____ igen
____

nem

Engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
A nyilvántartásba
vétel száma:

Üzletköteles termékek
sorszáma

megnevezése

Egyéb termékek
sorszáma

megnevezése

Jövedéki termékek

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
a külön engedély
száma

A folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység
formája
___ kiskereskedelem
___ nagykereskedelem

hatálya

a külön engedély alapján

a külön engedélyt

forgalmazott termékek

kiállító hatóság

köre

megnevezése

megnevezése

