
 

 

 

 

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

 

NYILVÁNTARTÁS 
a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységről 

 

 

 

A  nyilvántartás  vezetése a 210/2009.(IX.29.) Kormányrendelet 6.§ (1) bekezdése alapján 
kötelező. 

A nyilvántartás vezetésére kötelezett a jegyző  
 

 

 

 

 

 

 

I. A kereskedő 
 

 

Nyilvántartási  száma:  1. 

Igazolás száma: 118/2010. 

Neve: SAVANNA gH INVEST KFT 
címe: 2434 Hantos, Ady utca 17. 
székhelye: 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 23. 
cégjegyzékszáma: 15-09-071916   statisztikai 

száma: 
1407246629-113-15 

adószáma: 140724-2-15 

vállalkozói nyilvántartási száma:  



kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2010.01.25. módosítása:  megszűnése: 2014.06.26. Igazolás 

száma: Hantos/ 
605/2/2014. 

 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II. A kereskedelmi tevékenység helye:     
                                                                                                   Nyilvántartási szám: 1.                      
                                                                                                 Igazolás szám:118/2010.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
2434 Hantos, Ady utca 
17.  
 
 
 

POSTA SHOP   58 m2 

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 1.                      
                                                                                                              Igazolás szám:118/2010.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



 
 
 
üzletben folytatott 
kereskedelmi tevékenység 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Üzleten kívüli               
               kereskedelem 

nem nem 

III. /1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám: 1.                       
                                                                                           Igazolás szám:118/2010.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt 

, jégkrém stb.) 
16. Könyv 
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány; 

 
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.); 

 
27. Játékáru 
43. Emlék- és ajándéktárgy 

IV. Nyitvatartási idő:                                                                         Nyilvántartási szám: 1.       
                                                                                                 Igazolás szám:118/2010. 

Hétfő: 8.00 – 12.00 , 12.30-15.00 

Kedd: 8.00 – 12.00 , 12.30-15.00 

Szerda: 8.00 – 12.00 , 12.30-15.00 

Csütörtök: 8.00 – 12.00 , 12.30-15.00 

Péntek: 8.00 – 12.00 , 12.30-15.00 

Szombat: Zárva 

Vasárnap: Zárva 

I. A kereskedő 
 

 

Nyilvántartási  
száma:  2. 
Igazolás száma: 
128/2012. 

Neve: Tórizs Attila 
címe: 2434 Hantos, Rákóczi utca 3. 
székhelye: 2434 Hantos, Rákóczi utca 3. 

X 



cégjegyzékszáma: 
 

   statisztikai száma: 65758292852023/07 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási 
száma: 

26945701 

kistermelői regisztrációs 
száma: 

 

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2012.01.26. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III. és IV.  blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II. A kereskedelmi tevékenység helye:                          Nyilvántartási szám: 2.                                                 
                                                                               Igazolás száma: 128/2012.                

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
 
FEJÉR MEGYE 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                                           Nyilvántartási szám: 2.                                                 
                                                                                                                               Igazolás száma: 
128/2012.                                                     

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 
210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

 
 
Üzleten kívüli 
kereskedés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              Kereskedelmi ügynöki tevékenység 
 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
               Üzleten kívüli  kereskedés 

nem nem 

III. /1. Termékkörök:                                                Nyilvántartási szám: 2.                                                 
                                                                               Igazolás száma: 128/2012.                                                                   

Sorszám Megnevezés:  
59. Egyéb: konyhai felszerelések, eszközök értékesítése 
  
  
  
  
  

IV. Nyitvatartási idő:                                                       Nyilvántartási szám: 2.                                                 
                                                                               Igazolás száma: 128/2012.                          

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

I. A kereskedő 
 

 

Nyilvántartási  
száma:  3. 
Igazolás száma: 
772/2012., 604/2013. 
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Neve: VENYIMI PÉKSÉG KFT 
címe: 2434 Hantos, Óvoda köz ( 53/1 hrsz) 
székhelye: 2421 Nagyvenyim, Határvölgyi út 26. 
cégjegyzékszáma: 
 

07-09-0226/3   statisztikai száma: 23989191-113-07 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási 
száma: 

23989191-1071-113-07 

kistermelői regisztrációs 
száma: 

 

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2012.11.13. módosítása: 2013.07.31. megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III. és IV.  blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                   Nyilvántartási szám: 3.                                  
                                                                                                 Igazolás száma: 772/2012., 604/2013.               

 
 

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: 
 

Az üzlet alapterülete: 

 
2434 Hantos, Óvoda köz (53/1 hrsz) 

 
VENYIMI PÉKBOLT 
 
 
 
 

 
51 m2 
 
 
 

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                                           Nyilvántartási szám: 3.                                                 
                                                                                                              Igazolás száma: 772/2012., 604/2013                                                     

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
üzletben folytatott 
kereskedelmi 
tevékenység 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              Kereskedelmi ügynöki tevékenység 
 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Üzleten kívüli  kereskedés 

nem nem 

III./1. Termékkörök:                                    Nyilvántartási szám: 3.                                                  
                                                                        Igazolás száma: 772/2012., 604/2013                                                                    
Sorszám Megnevezés:  
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 
1.5. Hús-és hentesáru, 
1.7. Zöldség- és gyümölcs, 
1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém 

stb.) 
1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.), 
1.11.  Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, 

száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) 
32. Állateledel, takarmány; 
IV.  Nyitvatartási idő:                                                       Nyilvántartási szám: 3.                                                  

                                                                                           Igazolás száma: 772/2012., 604/2013                            

Hétfő: 5.30- 9.00,   12.00-17.00 

Kedd: 5.30- 9.00,   12.00-17.00 

Szerda: 5.30- 9.00,   12.00-17.00 

Csütörtök: 5.30- 9.00,   12.00-17.00 

Péntek: 5.30- 9.00,   12.00-17.00 

Szombat: 5.30-12.00 

Vasárnap: 7.00-11.00 

I. A kereskedő 
 

 

Nyilvántartási  száma:  4. 

Igazolás száma: 266/2013. 
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Neve: Révész Szabina 
címe: 2434 Hantos, Táncsics utca 2. 
székhelye: 2434 Hantos, Táncsics utca 2. 
cégjegyzékszáma:    statisztikai 

száma: 
66130833477623107 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 31981688 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2013.03.01. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

I.A kereskedelmi tevékenység helye:                                   Nyilvántartási szám: 4.                       
                                                                                                 Igazolás szám:266/2013. 

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
2434 Hantos, Nagylóki út 
12. 
 
 
 

VIRÁGBOLT   50 m2 

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 4.                      
                                                                                                              Igazolás szám: 266/2013.  

  Az üzletben folytatnak 



Megnevezése: A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) Korm. 
rend. 22.§ (1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
üzletben folytatott 
kereskedelmi tevékenység 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
              Kiskereskedelem  
               
              Vendéglátás 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Üzleten kívüli               
               kereskedelem 

nem nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám: 4.                       
                                                                                                       Igazolás szám:266/2013. 

Sorszám Megnevezés:  
3. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, 

asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez 
szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.); 

4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) 
5.  Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, 

babaápolási cikk stb.); 
6.  Lábbeli- és bőráru; 
14. Vasáru, barkács, és építési anyag; 
16. Könyv; 
20. Illatszer, drogéria; 
27. Játékáru; 
30. Virág és kertészeti cikk; 
43. Emlék- és ajándéktárgy; 
45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék; 

IV Nyitvatartási idő:                                                                         Nyilvántartási szám: 4.      
                                                                                                            Igazolás szám:266/2013. 

Hétfő: 8.00 – 10.00 , 15.00-17.00 

Kedd: 8.00 – 10.00 , 15.00-17.00 

Szerda: 8.00 – 10.00 , 15.00-17.00 

Csütörtök: Zárva 

Péntek: 8.00 – 10.00 , 15.00-17.00 

Szombat: 8.00 – 10.00 , 15.00-17.00 

Vasárnap: 8.00-10.00 

 

I. A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  5. 

X 



KECSKEMÁT MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJE 
Nyilvántartási száma: 9869/2012. 

Ügyiratszám: Hantos/160/2014. 

Neve: PROFIPIRO  KFT 
címe:  
székhelye: 6000 Kecskemét, Mátis Kálmán u.14. I./2. 
cégjegyzékszáma: 03-09-117167   statisztikai 

száma: 
14551798-4778-113-03 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2014.01.28. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II. A kereskedelmi tevékenység helye:                                          Nyilvántartási szám: 5.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/160/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
Forgalmi rendszám: 
FN28728 pótkocsi -  Büfé 
kocsi 

 

  

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
Kizárólag vásáron, illetve alkalmi rendezvényeken a mellékelt településjegyzék alapján: Fejér megye összes 
települése, Hajdú-Bihar megye települései:Álmosd, Ártánd, Bagamér, Bakonszeg, Balmazújváros, Báránd, 
Bedő, Berekböszörmény, Berettyóújfalu, Bihardancsháza, Biharkeresztes, Biharnagybajom, Bihartorda, 
Bocskaikert, Bojt, Csökmő, Darvas, Debrecen,  Derecske, Ebes, Egyek, Esztár, Földes, Folyás, Fülöp, Furta, 
Gáborjan, Csongrád megye települései: Kistelek, Kiszombor, Klárafalva, Kövegy, Kübekháza, 
Magyarcsanád, Makó, Maroslele, Mártély, Mindszent, Mórahalom, Nagyér, Nagylak, Nagymágocs, 
Nagytőke, Óföldeák, Ópusztaszer, Öttömös, Pitvaros, Pusztamérges, Pusztaszer, Röszke, Ruzsa, 
Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, Székkutas, Szentes, Tiszasziget, Tömörkény, Újszentiván, Üllés, 
Zákányszék, Zsombó 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 5.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/160/2014.  



 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Mozgóbolt útján folytatott 
kereskedelmi tevékenység 
 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Üzleten kívüli               
               kereskedelem 

nem nem 

III. /1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám: 5.                      
                                                                                     Ügyiratszám: Hantos/160/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.1 Meleg- hideg étel 

1.2 Kávéital, alkoholmentes-és szeszes ital 

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

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék 

1.5. Hús- és hentesáru 

1.6. Hal 

1.7. Zöldség- és gyümölcs 

1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék 

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt , jégkrém 
stb.) 

1.10. Tej, tejtermék 

1.11. Egyéb élelmiszer 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
alkoholtermékek, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék 

IV. Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 5.       
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/160/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  
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Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  6. 



KISLÁNG és MÁTYÁSDOM KÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZATOK JEGYZŐJE  Nyilvántartási 
száma: 9/B/2011. 

Ügyiratszám: Hantos/176/2014. 

Neve: VITA’04 KFT 
címe: 8156 Kisláng, Szent István u.28/a. 
székhelye: 8156 Kisláng, Kossuth u.65. 
cégjegyzékszáma: 07-09-010193   statisztikai 

száma: 
13230355-4711-113-07 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2011.11.22. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II. A kereskedelmi tevékenység helye:                                          Nyilvántartási szám: 6.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/176/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
Káloz, Dég, Aba, Mezőkomárom, Sárszentágota, Szabadhidvég, Csősz, Cece, Mezőszilas, Sárhatvan, Igar, 
Hantos, Mátyásdomb 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 6.                       
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/176/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Mozgóbolt útján folytatott 
kereskedelmi tevékenység 
 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Üzleten kívüli               
               kereskedelem 

nem nem 

III. /1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám: 6.        
                                                                                     Ügyiratszám: Hantos/176/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.5. Hús- és hentesáru 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV. Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 6.       
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/176/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

I. A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  7. 

X 

 



Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Jegyzője  Nyilvántartási száma: 
8211/2013. 

Ügyiratszám: Hantos/187-1/2014. 

                        Hantos/822/2014. 

Neve:  JUNIOR Investment KFT 
címe:  
székhelye: 1095 Budapest, Mester u. 29-31. 
cégjegyzékszáma: 01-09-468448   statisztikai 

száma: 
12138982-7010-113-01 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2013.01.07. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II. A kereskedelmi tevékenység helye:                                          Nyilvántartási szám: 7.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/187/1/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
 RENDEZVÉNYSZOLGÁLAT 20m2 

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
Egész ország területe 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 7.                       
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/187/1/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Üzleten kívüli                
               kereskedelem 

IGEN nem 

III. /1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám: 7.                      
                                                                                    Ügyiratszám: Hantos/187/1/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.1 Meleg- hideg étel 

1.2. Kávéital, alkoholmentes-és szeszes ital 

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

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
Sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék 

IV. Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 7.       
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/87/1/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I. A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  8. 

X 

X 



Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Jegyzője  Nyilvántartási száma: 
7561/2011./B. 

Ügyiratszám: Hantos/187-2/2014. 

                        Hantos/822/2014. 

Neve:  HÁZTÁJI –BAROMFI KKT 
címe:  
székhelye: 1093 Budapest, Vámház krt.1-3.CV/4-5 üzlet 
cégjegyzékszáma: 01-03-024179   statisztikai 

száma: 
28083276-4722-211-01 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2011.07.29. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II. A kereskedelmi tevékenység helye:                                          Nyilvántartási szám: 8.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/187/2/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
Forgalmi rendszám: 
XBF-110 „pótkocsi-
büfékocsi” 

  

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
1106 Budapest, Fehér út 1. Ezen kívül országos működési kör 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 8.                       
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/187/2/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Mozgóbolt útján folytatott  
kereskedelmi tevékenység 
 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Üzleten kívüli                
               kereskedelem 

NEM nem 

III. /1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám: 8.                      
                                                                                    Ügyiratszám: Hantos/187/2/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.1 Meleg- hideg étel 

1.2. Kávéital, alkoholmentes ital 

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes ital 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV. Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 8.       
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/87/2/2014. 

Hétfő: 0.00-24.00 

Kedd: 0.00-24.00 

Szerda: 0.00-24.00 

Csütörtök: 0.00-24.00 

Péntek: 0.00-24.00 

Szombat: 0.00-24.00 

Vasárnap: 0.00-24.00 

 

 

 

 

I. A kereskedő Nyilvántartási  száma:  9. 

X 

X 



 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Jegyzője  Nyilvántartási száma: 
7739/2011./B. 

Ügyiratszám: Hantos/187-3/2014. 

                        Hantos/822/2014. 

Neve:  FRISS ÉLELMISZER  Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 
címe:  
székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 58. 
cégjegyzékszáma: 01-09-879719   statisztikai 

száma: 
13915894-1051-113-01 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2011.12.01. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II. A kereskedelmi tevékenység helye:                                          Nyilvántartási szám: 9.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/187/3/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 9.                       
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/187/3/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Üzleten kívüli 
nagykereskedelmi 
tevékenység 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Üzleten kívüli                
             nagykereskedelem 

NEM nem 

III. /1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám: 9.                      
                                                                                    Ügyiratszám: Hantos/187/3/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.5. Hentesáru 

1.10. Tej- tejtermék ( vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) 

1.11. Egyéb élelmiszer 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV. Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 9.       
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/87/3/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

I. A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  10. 

 

 

X 



Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata Jegyzője  Nyilvántartási száma: 
6978/2010./B. 

Ügyiratszám: Hantos/187-4/2014. 

                        Hantos/822/2014. 

Neve:  FACEDRINKS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT 
címe:  
székhelye: 1098 Budapest, Epreserdő utca 36. 
cégjegyzékszáma: 01-09-914362   statisztikai 

száma: 
14667501-4725-113-01 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2010.06.21. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II. A kereskedelmi tevékenység helye:                                          Nyilvántartási szám: 10.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/187/4/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 10.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/187/4/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Csomagküldő kereskedelmi  
tevékenység 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III. /1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:10.                      
                                                                                    Ügyiratszám: Hantos/187/4/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes ital 

11 Audiovizuális  termék 

12. Telekommunikációs cikk 

19. Számítógépes hardver- és szoftver termék 

43. Emlék- és ajándéktárgy 

45. Kreatív – hobbi és dekorációs termék 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék 

IV. Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 10.       
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/187/4/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I. A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  11. 

 

 

X 



Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
Jegyzője  Nyilvántartási száma: 3055. 

Ügyiratszám: Hantos/188-1/2014. 

Neve:  KERKIRA SOLITOS KFT 
címe:  
székhelye: 1149 Budapest, Pillangó park 12/D. 
cégjegyzékszáma: Cg.01-09-973820   

statisztikai 
száma: 

23692752-7022-113-01 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2011.12.16. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II. A kereskedelmi tevékenység helye:                                          Nyilvántartási szám: 11.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/188/1/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 11.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/188/1/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III. /1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:11.                      
                                                                                    Ügyiratszám: Hantos/188/1/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 

43. Emlék- és ajándéktárgy 

45. Kreatív – hobbi és dekorációs termék 

46. Használtcikk( használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használt cikk, régiség) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 bor 

IV. Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 11.       
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/188/1/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

I. A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  12. 

X 

 

 



Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
Jegyzője  Nyilvántartási száma: 3583. 

Ügyiratszám: Hantos/188-2/2014. 

Neve: JAS KERESKEDELMI KFT 
címe:  
székhelye: 1141 Budapest, Mogyoródi út 168. 
cégjegyzékszáma: Cg.01-10-044858   

statisztikai 
száma: 

12936773-4013-114-01 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2013.08.16. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II. A kereskedelmi tevékenység helye:                                          Nyilvántartási szám: 12.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/188/2/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 12.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/188/2/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III. /1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:12.                      
                                                                                    Ügyiratszám: Hantos/188/2/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

51. Mezőgazdasági nyersanyagáru, termék (gabona, nyersbőr, toll stb.) 

55. Ipari vegyi áru 

59. Egyéb: Vegyipari alapanyagok, takarmányipari alapanyagok 

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
  

IV. Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 12.       
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/188/2/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

I. A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  13. 

X 

 

 



Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
Jegyzője  Nyilvántartási száma: 2979. 

Ügyiratszám: Hantos/188-3/2014. 

Neve:  Veres Zsolt 
címe:  
székhelye: 1148 Budapest, Almádi utca 14. II./7.  
cégjegyzékszáma:    

statisztikai 
száma: 

60319531-6201-231-01 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 20304887 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2011.09.28. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II. A kereskedelmi tevékenység helye:                                          Nyilvántartási szám: 13.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/188/3/2014.  

A kereskedelmi 
tevékenység  címe: 

Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 

1148 Budapest, Almádi 
utca 14. II./7.( hrsz.: 
40087(9., 
azonosító:2979/1.) 

  

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 13.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/188/32014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Üzleten kívüli kereskedelem 
kereskedelmi ügynöki 
tevékenység 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III. /1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:13.                      
                                                                                    Ügyiratszám: Hantos/188/3/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

19. Számítógépes hardver- és szoftver termék 

49. Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és tartozék 

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV. Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 13.       
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/188/3/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I. A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  14. 

X 

X 

 

 



Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
Jegyzője  Nyilvántartási száma: 2781. 

Ügyiratszám: Hantos/188-4/2014. 

Neve:  VÁR-ADÓ  KFT 
címe:  
székhelye: 1148 Budapest, Bagolyvár utca 1.C.ép.3.em.9. 
cégjegyzékszáma: Cg.01-09-872407   

statisztikai 
száma: 

13773782-7412-113-01 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2011.02.07. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II. A kereskedelmi tevékenység helye:                                          Nyilvántartási szám: 14.           
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/188/4/2014.  

A kereskedelmi 
tevékenység  címe: 

Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 

1148 Budapest, 
Bagolyvár utca 
1.C.ép.3.em.9. ( 
azonosító:2781/1.) 

  

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 14.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/188/4/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III. /1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:14.                      
                                                                                    Ügyiratszám: Hantos/188/4/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) 

6. Lábbeli- és bőráru 

28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék ( vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd 
cipő, mankó stb.) 

59. Egyéb ( állatorvosi eszközök, műszerek) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
  

IV. Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 14.       
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/188/4/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I. A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  15. 

X 

 

X 

 



Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
Jegyzője  Nyilvántartási száma: 3241. 

Ügyiratszám: Hantos/188-5/2014. 

Neve: Az Értelmi Fogyatékosok fejlődését Szolgáló Magyar Down 
Alapítvány 

címe:  
székhelye: 1145 Budapest, Amerika út 14. 
cégjegyzékszáma: Nyt.3312   

statisztikai 
száma: 

18005282-9499-569-01 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2012.07.23. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II. A kereskedelmi tevékenység helye:                                          Nyilvántartási szám: 15.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/188/5/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 15.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/188/5/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III. /1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:15.                      
                                                                                    Ügyiratszám: Hantos/188/5/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

16. Könyv 

30. Virág és kertészeti cikk 

42. Díszműáru, műalkotás, népmművészeti és iparművészeti áru 

43. Emlék- és ajándéktárgy 

45. Kreatív – hobbi és dekorációs termék 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
  

IV. Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 15.       
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/188/5/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I. A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  16. 

X 

 

 



Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
Jegyzője  Nyilvántartási száma: 3709. 

Ügyiratszám: Hantos/188-6/2014. 

Neve:  Vécs Béb  KFT 
címe:  
székhelye: 1141 Budapest, Bonyhádi út 70. B. ép. 
cégjegyzékszáma: 01-09-181752   

statisztikai 
száma: 

24776239-1071-113-01 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2013.12.09. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II. A kereskedelmi tevékenység helye:                                          Nyilvántartási szám: 16.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/188/6/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
Országos jellegű ( azonosító:3709/1) 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 16.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/188/6/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Mozgóbolt útján folytatott  
kereskedelem 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III. /1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:16.                      
                                                                                    Ügyiratszám: Hantos/188/6/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.1. Meleg-, hideg étel 

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
  

IV. Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 16.       
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/188/6/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

I. A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  17. 

X 

 

 



Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
Jegyzője  Nyilvántartási száma: 3074. 

Ügyiratszám: Hantos/188-7/2014. 

Neve:  NATUR- LIGHT  KFT 
címe:  
székhelye: 1141 Budapest, Szugló utca 82. 4.em. 12. 
cégjegyzékszáma: Cg.01-09-973935   

statisztikai 
száma: 

23695030-8230-113-01 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2012.01.18.. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II. A kereskedelmi tevékenység helye:                                          Nyilvántartási szám: 17.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/188/7/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 17.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/188/7/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Üzleten kívüli ( 
házaló)kereskedelem 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III. /1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:17.                      
                                                                                    Ügyiratszám: Hantos/188/7/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

3. Textil(szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, 
hímzéshez valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) 

4. Ruházat ( gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő 
9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 
20. Illatszer, drogéria 
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru 
43. Emlék- és ajándéktárgy 
45. Kreatív – hobbi és dekorációs termék 
59. Egyéb: ( komfort-érzést emelő termékek, wellness termékek) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 bor 

IV. Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 17.       
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/188/7/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I. A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  18. 

X 

 

 



Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
Jegyzője  Nyilvántartási száma: 3162. 

Ügyiratszám: Hantos/188-8/2014. 

Neve:  GYORS-TRANS 2013. KFT 
címe:  
székhelye: 1141 Budapest, Szugló utca 82. 
cégjegyzékszáma: Cg.01-09-984783   

statisztikai 
száma: 

23461080-4941-113-14 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2012.04.05.. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II. A kereskedelmi tevékenység helye:                                          Nyilvántartási szám: 18.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/188/8/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 18.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/188/8/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III. /1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:18.                      
                                                                                    Ügyiratszám: Hantos/188/8/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a 
tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép ( pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, 
kötöző fonal, zsineg stb.) 

52. Mezőgazdasági ipari gép, berendezés 

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV. Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 18.       
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/188/8/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I. A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  19. 

X 

 

 



Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
Jegyzője  Nyilvántartási száma: 3315. 

Ügyiratszám: Hantos/188-9/2014. 

Neve:  Polyák Ferenc egyéni vállalkozó 
címe:  
székhelye: 1141 Budapest, Ürmény utca 8. 
cégjegyzékszáma:    

statisztikai 
száma: 

65996001-4511-231-01 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 30550084 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2012.10.10. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II. A kereskedelmi tevékenység helye:                                          Nyilvántartási szám: 19.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/188/9/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
1141 Budapest, Ürmény 
utca 8. 

  

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 19.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/188/9/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III. /1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:19.                      
                                                                                    Ügyiratszám: Hantos/188/9/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

47 Személygépjármű 

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV. Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 19.       
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/188/9/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

I. A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  20. 

X 

 

 



Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
Jegyzője  Nyilvántartási száma: 2514. 

Ügyiratszám: Hantos/188-
10/2014. 

Neve:  ALTER Bt. 
címe:  
székhelye: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 156. fszt.1.Pillangó park 

12/D. 
cégjegyzékszáma: Cg.01-06-212054   

statisztikai 
száma: 

28251673-7490-212-01 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2010.04.07. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II. A kereskedelmi tevékenység helye:                                          Nyilvántartási szám: 20.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/188/10/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET ( azonosító:3514/1) 
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 20.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/188/10/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III. /1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:20.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/188/10/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny 

43. Emlék- és ajándéktárgy 

45. Kreatív – hobbi és dekorációs termék 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV. Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 20.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/188/10/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

I. A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  21. 

X 

 

 



Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
Jegyzője  Nyilvántartási száma: 3746 

Ügyiratszám: Hantos/188-
11/2014. Hantos/12/2014. 

Neve: FALDAS ITALY  KFT 
címe:  
székhelye: 1143 Budapest, Stefánia út 81.sz. 2.em.9. 
cégjegyzékszáma: Cg.01-09-171949   

statisztikai 
száma: 

24321138-5610-113-01 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2014.01.31. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II. A kereskedelmi tevékenység helye:                                          Nyilvántartási szám: 21.                      
                         Ügyiratszám: Hantos/188/11/2014. Hantos/188/12/2014. 

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
frsz:ULF-430 azonosító: 
3746/2 

frsz:ULF431, 
azonosító:3746/1 

  

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
országos jelleg  
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 21.                      
                                                                Ügyiratszám: Hantos/188/11/2014. Hantos/188/12/2014. 

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Mozgóbolt útján folytatott  
kereskedelem 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                   
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III. /1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:21.                      
                               Ügyiratszám: Hantos/188/11/2014. Hantos/188/12/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.9. Édességáru ( csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém 
stb.) 

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV. Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 20.       
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/188/9/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

I. A kereskedő Nyilvántartási  száma:  22. 

X 

 

 



 
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
Jegyzője  Nyilvántartási száma: 3227 

Ügyiratszám: Hantos/188-
13/2014. 

Neve:  Enyedy Katalin Szilvia 
címe:  
székhelye: 1141 Budapest, Örs vezér útja 28. lcs. II/3.. 
cégjegyzékszáma:    

statisztikai 
száma: 

23692752-7022-113-01 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 29601284 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2012.07.06. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II. A kereskedelmi tevékenység helye:                                          Nyilvántartási szám: 22                    
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/188/13/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 8 azonosító: 3227/2) 
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 22.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/188/13/2014.  



 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III. /1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám: 22.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/188/13/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

16. Könyv 

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

28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék ( vérnyomásmérő, hallókészülék, ortépéd 
cipő, mankó stb.) 

43. Emlék- és ajándéktárgy 

59 Egyéb 

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV. Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 22.       
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/188/1/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap: 

 

 

I. A kereskedő Nyilvántartási  száma:  23. 

 

X 

 

 



 

Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője Nyilvántartási száma: 5. 

Ügyiratszám: Hantos/275-1/2014. 

Neve: Kökényesi Dávid 

címe:  

székhelye: 9724 Lukácsháza, Kerti sor 3. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

60483982960423118 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 21022302 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2012.01.18. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II. A kereskedelmi tevékenység helye:                                          Nyilvántartási szám: 23.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/275/1/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET  
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 23.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/275/1/2014.  



 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III. /1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:23.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/275/1/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

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

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV. Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 23.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/275/1/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

I. A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  24. 

X 

 

X 



Berhida Város Jegyzője  Nyilvántartási száma: 45/B/2011. Ügyiratszám: Hantos/285-1/2014. 
Hantos/285/2/2014. 

Neve:  Somogyi József 
címe: 8181 Berhida  Bartók Béla u. 6. 
székhelye: 8181 Berhida  Bartók Béla u. 6. 
cégjegyzékszáma:    

statisztikai 
száma: 

54001637-6920-231-19 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 3570811 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2011.09.21. módosítása: 2014.01.31. 

(szünetel) 
megszűnése:  

 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II. A kereskedelmi tevékenység helye:                                          Nyilvántartási szám: 24.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/285-1/2014.                

                                                                                                                                  Hantos/285/2/2014. 
Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
Magyarország egész területe 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 24.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/285-1/2014.  
                                                                                                              Hantos/285/2/2014. 



 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Mozgóbolt útján folytatott 
kereskedelmi tevékenység 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III. /1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:24.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/285-1/2014.     

                                                                                                                                        Hantos/285/2/2014. 
Sorszám Megnevezés:  

 
23. Háztartási tüzelőanyag 

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV. Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 24.      
                                                                  Ügyiratszám: Hantos/285-1/2014. Hantos/285/2/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

I.A kereskedő Nyilvántartási  száma:  25. 

X 

 

 



 
Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője Nyilvántartási 
száma:  7187 

Ügyiratszám: Hantos/284-1/2014. 

Neve:  Mobil Vendéglátó Kft. 
címe:  
székhelye: 9700 Szombathely Rákóczi Ferenc utca 49. 
cégjegyzékszáma: 18-09-111094   

statisztikai 
száma: 

23946240-5610-113-18 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                          Nyilvántartási szám: 25.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/284-1/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
frsz.: XZD 162 SEGAFREDO KÁVÉZÓ  

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 25.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/284-1/2014.  



 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Mozgóbolt útján folytatott 
kereskedelmi tevékenység 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:25.                       
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/284-1/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.3 Csomagolt kávé, dobozos illetve palackozott alkoholmentes és szeszesital 

1.2 Kávéital , alkoholmentes és szeszesital 

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 25.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/284-1/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  26. 

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője Nyilvántartási 
száma:  7321 

Ügyiratszám: Hantos/284-2/2014. 

                        Hantos/822/2014. 

Neve: DORKOR Kozmetikai Kft. 
címe:  
székhelye: 9700 Szombathely Felsőbüki Nagy Pál utca 2. 
cégjegyzékszáma: 18-09-111536   

statisztikai 
száma: 

24247434-9602-113-18 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 26.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/284-2/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
Frsz: XYD477 Rétesház  

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET0 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 26.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/284-2/2014.  



 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
Mozgóbolt útján folytatott 
kereskedelemi tevékenység 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:26.                       
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/284-2/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.3 Csomagolt kávé ,dobozos ,illetve palackozott alkoholmentes és szeszesital 

1.8 Kenyér-és pékáru ,sütőipari termék Édességáru(csokoládé, desszert, nápolyi) 

1.9 Cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb. 

1.1                              Meleg-hideg étel 
1.2                              Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital 
1.4                              Cukrászati készítmény, édesipari termék,  
1.11                   Egyéb élelmiszer(tojás, étolaj, margarin )magvak ,cukor,, só, száraztészta ,kávé, tea stb.) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 26.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/284-2/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  27. 

X 

 

 



Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője Nyilvántartási 
száma:  6970 

Ügyiratszám: Hantos/284-3/2014. 

Neve: Bencsik István 
címe:  
székhelye: 9700 Szombathely Csók István utca 1. 
cégjegyzékszáma:    

statisztikai 
száma: 

53512529-4532-231-18 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 2508528 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 27.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/284-3/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET  
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 27.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/284-3/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:27.                       
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/284-3/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

59. Egyéb (mezőgazdasági alkatrész, tartozék) 

50. Motorkerékpár, motorkerékpár alkatrész és tartozék 

49. Személygépjármű és egyéb gépjármű alkatrész és tartozék 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 27.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/284-3/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  28. 

X 

 

 



Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője Nyilvántartási 
száma:  7219 

Ügyiratszám: Hantos/284-4/2014. 

Neve: CompactCool Kft. 
címe:  
székhelye: 9700 Szombathely Szűrcsapó utca 26. 
cégjegyzékszáma: 18-09-110423   

statisztikai 
száma: 

23400401-7721-113-18 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 28.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/284-4/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET  
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 28.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/284-4/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:28.                       
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/284-4/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

59. Egyéb (fém alkatrész) 

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 28.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/284-4/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  29. 

X 

 

 



Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
Nyilvántartási száma:  1552/2013 

Ügyiratszám: Hantos/286-2/2014. 

                        Hantos/822/2014. 

Neve: Királyi Kürtöskalács Gasztronómiai Kft 
címe:  
székhelye: 6300 Kalocsa Pataji út 30. 
cégjegyzékszáma: 03-09-123011   

statisztikai 
száma: 

23493371-5610-113-03 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2013.03.21. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 29.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/286-2/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 29.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/286-2/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
Mozgóbolt útján folytatott 
kereskedelemi tevékenység 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:29.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/286-2/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.1 Meleg-,hideg étel(kürtöskalács) 

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 29.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/286-2/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  30. 

X 

 

 



Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
Nyilvántartási száma: 1639/2012 

Ügyiratszám: Hantos/286-3/2014. 

                        Hantos/822/2014. 

Neve: Bómancné Wéber Rita 
címe:  
székhelye: 6300 Kalocsa Selyem utca 14. 
cégjegyzékszáma:    

statisztikai 
száma: 

65695157-5621-231-03 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 17523099 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2012.03.09. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 30.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/286-3/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 30.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/286-3/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Mozgóbolt útján folytatott 
kereskedelemi tevékenység 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:30.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/286-3/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.2 Kávéital,alkoholmentes-és szeszes ital 

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

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 30.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/286-3/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

I.A kereskedő Nyilvántartási  száma:  31. 

X 

 

 



 
Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
Nyilvántartási száma: 1728/2013 

Ügyiratszám: Hantos/286-4/2014. 

Neve: Ortner Olga 
címe:  
székhelye: 6300 Kalocsa Majoranna utca 3. 
cégjegyzékszáma:    

statisztikai 
száma: 

65998120-8559-231-03 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 30576488 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2013.03.05. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 31.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/286-4/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 31.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/286-4/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
 
Mozgóbolt útján folytatott 
kereskedelemi tevékenység 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:31.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/286-4/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.1 Meleg-,hideg étel (hamburger,hot-dog,hideg meleg szendvicsek,gyros,pizza) 

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 stb) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 31.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/286-4/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  32. 

X 

 

 



Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
Nyilvántartási száma: 1734/2013 

Ügyiratszám: Hantos/286-5/2014. 

                        Hantos/822/2014. 

Neve: Vácz Péterné 
címe:  
székhelye: 6300 Kalocsa Liszt Ferenc utca 11. 
cégjegyzékszáma:    

statisztikai 
száma: 

75761721-3299-231-03 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 16011259 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2013.04.24. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 32.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/286-5/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 32.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/286-5/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Mozgóbolt útján folytatott 
kereskedelemi tevékenység 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

II./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:32.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/286-5/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

42. Díszműáru,műalkotás,népművészeti és iparművészeti áru 

43. Emlék-és ajándéktárgy 

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 32.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/286-4/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  33. 

X 

 

 



Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
Nyilvántartási száma: 1718/2013 

Ügyiratszám: Hantos/286-6/2014. 

Neve: Dallos Zsolt  
címe:  
székhelye: 6300 Kalocsa Zsák utca 11. 
cégjegyzékszáma:    

statisztikai 
száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma: 1597525 

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2013.01.15. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 33.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/286-6/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 33.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/286-6/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
 
Mozgóbolt útján folytatott 
kereskedelemi tevékenység 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:33.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/286-6/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.11 Egyéb élelmiszer (mézféleségek,mézeskalács,mézespuszedli) 

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 33.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/286-6/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  34. 

X 

 

 



Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
Nyilvántartási száma: 1583/2011 

Ügyiratszám: Hantos/286-7/2014. 

                        Hantos/822/2014. 

Neve: Jagicza Zoltánné 
címe:  
székhelye: 6300 Kalocsa Meszesi út 29. 
cégjegyzékszáma:    

statisztikai 
száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma: 1604506 

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2013.06.06. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 34.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/286-7/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 34.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/286-7/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Mozgóbolt útján folytatott 
kereskedelemi tevékenység 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:34.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/286-7/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.5 Hús-és hentesáru(füstölt áru,töltelékáru ,zsír stb.) 

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 34.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/286-7/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  35. 

X 

 

 



Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
Nyilvántartási száma: 1772/2013 

Ügyiratszám: Hantos/286-8/2014. 

                         Hantos/822/2014. 

Neve: Berta-Somogyi Lajos  
címe:  
székhelye: 6300 Kalocsa Vörösmarty Mihály utca 132. 
cégjegyzékszáma:    

statisztikai 
száma: 

43804254-4789-231-03 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 6041001 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2013.10.07. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 35.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/286-8/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET  
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 35.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/286-8/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:35.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/286-8/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

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 stb.) 

3. Textil(szövet,ruházati méteráru, háztartási textiltermék,lakástextília stb.) 

4. Ruházat(gyermek,női,férfi ruházati cikk,bőrruházat és szőrmeáru,ruházati kiegészítő) 

6. Lábbeli-és bőráru 

16. Könyv 

27. Játékáru 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 35.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/286-8/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  36. 

X 

 

 



Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
Nyilvántartási száma: 1765/2013 

Ügyiratszám: Hantos/286-9/2014. 

                        Hantos/822/2014. 

Neve: Matos Zoltán 
címe:  
székhelye: 6300 Kalocsa Viola utca 13. 
cégjegyzékszáma:    

statisztikai 
száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 34103689 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2013.08.29. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 36.                    
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/286-9/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 36.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/286-9/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
 
Mozgóbolt útján folytatott 
kereskedelemi tevékenység 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:36.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/286-9/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.6 Hal 

1.11 Egyéb élelmiszer(száraztészta,fűszerek) 

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 36.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/286-9/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  37. 

X 

 

 



Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
Nyilvántartási száma: 1773/2013 

Ügyiratszám: Hantos/286-
10/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Ványainé Bekő Tünde 
címe:  
székhelye: 6300 Kalocsa Hősök útja 40. 
cégjegyzékszáma:    

statisztikai 
száma: 

66334082-9602-231-03 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 34014296 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2013.10.09. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 37.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/286-10/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 37.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/286-10/2014.  



 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
 
Mozgóbolt útján folytatott 
kereskedelemi tevékenység 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:37.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/286-10/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

4. Ruházat(fehérnemű) 

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 37.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/286-10/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  38. 

X 

 

 



Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
Nyilvántartási száma: 1553/2013 

Ügyiratszám: Hantos/286-
11/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Királyi kürtöskalács Gasztronómiai Kft. 
címe:  
székhelye: 6300 Kalocsa Pataji út 30. 
cégjegyzékszáma: 03-09-123011   

statisztikai 
száma: 

23493371-5610-113-03 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2013.03.21. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 38.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/286-11/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 38.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/286-11/2014.  



 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Mozgóbolt útján folytatott 
kereskedelemi tevékenység 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:38.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/286-11/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.1 Meleg-,hideg étel(kenyérlángos,főtt kukorica) 

1.2 Kávéital,alkoholmentes ital 

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 38.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/286-11/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  39. 

X 

 

 



Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
Nyilvántartási száma: 1658/2012 

Ügyiratszám: Hantos/286-
12/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Habaz Ignác 
címe:  
székhelye: 6300 Kalocsa Erdei Ferenc utca 70. 
cégjegyzékszáma:    

statisztikai 
száma: 

44106061-4778-231-03 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 5575403 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2012.05.16. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 39.               
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/286-12/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 39.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/286-12/2014.  



 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Mozgóbolt útján folytatott 
kereskedelemi tevékenység 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:39.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/286-12/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

4. Ruházat(gyermek,női,férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrme áru ,ruházati kiegészítő) 

27. Játékáru 

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 39.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/286-12/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  40. 

X 

 

 



Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
Nyilvántartási száma: 1732/2013 

Ügyiratszám: Hantos/286-
13/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: PANITA BT. 
címe:  
székhelye: 6300 Kalocsa Kubinszky utca 5. 
cégjegyzékszáma: 03-06-105139   

statisztikai 
száma: 

20492917-2341-212-03 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2013.04.11. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 40.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/286-13/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET ( azonosító:3514/1) 
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 40.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/286-13/2014.  



 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Mozgóbolt útján folytatott 
kereskedelemi tevékenység 
 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:40.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/286-13/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

42. Díszműáru,műalkotás,népművészeti és iparművészeti áru 

43. Emlék-és ajándéktárgy 

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 40.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/286-13/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  41. 

X 

 

 



Martonvásár Város  Jegyzője Nyilvántartási száma: B-
108/2013 

Ügyiratszám: Hantos/287/2014. 

                        Hantos/822/2014. 

Neve: EXIMPOIL Kft. 
címe: 2462 Martonvásár, Szent László út 28. 
székhelye: 2462 Martonvásár, Szent László út 28. 
cégjegyzékszáma: 07-09-016636   

statisztikai 
száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2013.03.08. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 41.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/287/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET  
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 41.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/287/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:41.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/287/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

20. illatszer,drogéria 

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 41.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/287/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  42. 

X 

 

 



Sajószentpéter Város  Jegyzője Nyilvántartási száma: 
046/2011 

Ügyiratszám: Hantos/288/2014. 

                        Hantos/822/2014. 

Neve: Győri Gyula 
címe:  
székhelye: 3770 Sajószentpéter ,Szondy György utca 2/A 
cégjegyzékszáma:    

statisztikai 
száma: 

65718306561023105 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 26353286 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2013.03.28. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 42.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/288/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 42.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/288/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Mozgóbolt útján folytatott 
kereskedelemi tevékenység 
 
 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:42.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/288/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.2 Kávéital,alkoholmentes-és szeszesital 

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

1.8 Kenyér-és pékáru,sütőipari termék 

59. Egyéb(Falatozó/büfé/,hidegkonyhás büfé szolgáltatás) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 42.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/288/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  43. 

X 

 

 



Sajószentpéter Város  Jegyzője Nyilvántartási száma: 
030/2011 

Ügyiratszám: Hantos/288-2/2014. 

Neve: Isaszegi Róbert 
címe:  
székhelye: 3770 Sajószentpéter ,Ibolya telep 1/A 
cégjegyzékszáma:    

statisztikai 
száma: 

60926962477823105 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 24980087 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2011.08.19. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 43.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/288-02/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET  
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 43.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/288-02/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:43.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/288-02/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

23. Háztartási tüzelőanyag (fa,szén) 

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 43.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/288-02/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  44. 

X 

 

 



Jászberény Város  Jegyzője Nyilvántartási száma: 1401 Ügyiratszám: Hantos/289/2014. 

                        Hantos/822/2014. 

Neve: Farkas Tünde 
címe:  
székhelye: 5100 Jászberény Nagykátai út 6/B 
cégjegyzékszáma:    

statisztikai 
száma: 

66266699-4789-231-16 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 33261689 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 44.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/289/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 44.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/289/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Mozgóbolt útján folytatott 
kereskedelemi tevékenység 
 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:44.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/289/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.4 Cukrászati készítmény,édesipari termék 

1.9 Édességáru 

27. Játékáru 

40 Kegytárgy,kegyszer,egyházi cikk 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 44.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/289/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  45. 

X 

 

 



Jászberény Város  Jegyzője Nyilvántartási száma: 1410 Ügyiratszám: Hantos/289-2/2014. 

                        Hantos/822/2014. 

Neve: Sándor Nikoletta 
címe:  
székhelye: 5100 Jászberény Tél utca 4. 
cégjegyzékszáma:    

statisztikai 
száma: 

65720716-4789-231-16 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 26385880 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 45.             
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/289-2/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 45.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/289-2/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
 
Mozgóbolt útján folytatott 
kereskedelemi tevékenység 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:45.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/289-2/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.9 Édességáru 

4. Ruházat 

5. Babatermék 

6. Lábbeli-és bőráru 

27. Játékáru 

45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 45.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/289-2/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  46. 

X 

 

 



Jászberény Város  Jegyzője Nyilvántartási száma: 1069 Ügyiratszám: Hantos/289-3/2014. 

                        Hantos/822/2014. 

Neve: Bárdos Ágnes 
címe:  
székhelye: 5100 Jászberény Szent László u. 16. II/5 
cégjegyzékszáma:    

statisztikai 
száma: 

52033575-9602-231-16 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 6139314 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 46.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/289-3/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET  
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 46.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/289-3/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:46.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/289-3/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 

59. Egyéb_víztisztító berendezés és alkatrészei 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 46.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/289-3/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  47. 

X 

 

 



Jászberény Város  Jegyzője Nyilvántartási száma: 1070 Ügyiratszám: Hantos/289-4/2014. 

                        Hantos/822/2014. 

Neve: Balogh József  
címe:  
székhelye: 5100 Jászberény Szent László u. 18. II/11. 
cégjegyzékszáma:    

statisztikai 
száma: 

52371611-4639-231-16 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 5593036 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 47.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/289-4/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET  
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 47.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/289-4/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:47.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/289-4/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 

59. Egyéb_víztisztító berendezés és alkatrészei 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 47.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/289-4/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  48. 

X 

 

 



Jászberény Város  Jegyzője Nyilvántartási száma: 1070 Ügyiratszám: Hantos/289-5/2014. 

                        Hantos/822/2014. 

Neve: Sztepa Szergej Ivanovics 
címe:  
székhelye: 5100 Jászberény Lomb u.13. 
cégjegyzékszáma:    

statisztikai 
száma: 

60871154-7490-231-16 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 24077894 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 48.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/289-5/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET  
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 48.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/289-5/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:48.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/289-5/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

59. Egyéb_víztisztító berendezés és alkatrészei 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 48.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/289-5/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  49. 

X 

 

 



Jászberény Város  Jegyzője Nyilvántartási száma: 1198 Ügyiratszám: Hantos/289-6/2014. 

                        Hantos/822/2014. 

Neve: Tasi Attila 
címe:  
székhelye: 5100 Jászberény Páfrány u. 4. 
cégjegyzékszáma:    

statisztikai 
száma: 

65712719-6622-231-16 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 26267683 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 49.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/289-6/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET  
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 49.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/289-6/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:49.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/289-6/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

7. Bútor,lakberendezés,háztartási felszerelés,világítástechnikai cikk 

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 

10. Audió és videó berendezés 

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 49.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/289-6/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  50. 

X 

 

 



Fonyód Polgármesteri Hivatal Jegyzője Nyilvántartási 
száma: 2/2009/b 

Ügyiratszám: Hantos/290/2014. 

Neve:  
címe:  
székhelye: 8640 Fonyód ,Jókai M. u. 4/b 
cégjegyzékszáma:    

statisztikai 
száma: 

60264314-4331-231-14 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 19648086 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 50.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/290/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 50.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/290/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Csomagküldő kereskedelem 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:50.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/290/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

46. Használtcikk 

  

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 50.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/290/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  51. 

 

 

X 



Fonyód Polgármesteri Hivatal Jegyzője Nyilvántartási 
száma: 4/2010/b 

Ügyiratszám: Hantos/290-2/2014. 

                        Hantos/822/2014. 

Neve: Váradi Gyula 
címe:  
székhelye: 8640 Fonyód ,Fő út 114. 
cégjegyzékszáma:    

statisztikai 
száma: 

62166669-8520-231-14 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 2759657 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 51.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/290-2/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 51.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/290-2/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Csomagküldő kereskedelem 
 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:51.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/290-2/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

16. Könyv 

19. Számítógépes hardver és szoftver termék 

25. Óra és ékszer 

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 51.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/290-2/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  52. 

 

 

X 



Fonyód Polgármesteri Hivatal Jegyzője Nyilvántartási 
száma: 314/2007/b 

Ügyiratszám: Hantos/290-3/2014. 

                        Hantos/822/2014. 

Neve: Lafonte 5.Bt. 
címe:  
székhelye: 8640 Fonyód ,Mező u.13. 
cégjegyzékszáma: 14-06-307622   

statisztikai 
száma: 

20180647-5248-212-14 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 52.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/290-3/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 52.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/290-3/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Csomagküldő kereskedelem 
 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:52.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/290-3/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

16. Könyv 

7. Bútor 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 52.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/290-3/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  53. 

 

 

X 



Fonyód Polgármesteri Hivatal Jegyzője Nyilvántartási 
száma: 5/2010/b 

Ügyiratszám: Hantos/290-4/2014. 

                        Hantos/822/2014. 

Neve: RENMARK Kft. 
címe:  
székhelye: 8640 Fonyód , Károlyi Mihály út 5. 
cégjegyzékszáma: 14-09-305781   

statisztikai 
száma: 

13220648-4511-113-14 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 53.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/290-4/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET  
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 53.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/290-4/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:53.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/290-4/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

47. Személygépjármű 

49. Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és tartozék 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 53.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/290-4/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  54. 

X 

 

 



Fonyód Polgármesteri Hivatal Jegyzője Nyilvántartási 
száma: 17/2011/b 

Ügyiratszám: Hantos/290-5/2014. 

                        Hantos/822/2014. 

Neve: Com-Passz Kft. 
címe:  
székhelye: 8640 Fonyód , Fő u. 33. 
cégjegyzékszáma: 14-09-303333   

statisztikai 
száma: 

11488246-7222-113-14 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 54.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/290-5/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET  
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 54.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/290-5/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:54.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/290-5/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

19. Számítógépes hardver-és szoftver termék 

  

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 54.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/290-5/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  55. 

X 

 

 



Fonyód Polgármesteri Hivatal Jegyzője Nyilvántartási 
száma: 18/2011/b 

Ügyiratszám: Hantos/290-6/2014. 

                        Hantos/822/2014. 

Neve: Háncsné Slezák Zita 
címe:  
székhelye: 8640 Fonyód , Szigligeti u.27. 
cégjegyzékszáma:    

statisztikai 
száma: 

60721918-8559-231-14 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 22280343 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 55.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/290-6/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET  
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 55.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/290-6/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:55.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/290-6/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

11. Audiovizuális termék 

16. könyv 

17. újság,napilap,folyóirat, periodikus kiadvány 

18. papír, írószer, művészellátócikk, 

19. számítógépes hardver-és szoftver termék 

26. sportszer, sporteszköz 

27. játékáru 

46. használtcikk 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 55.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/290-6/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  56. 

X 

 

 



Fonyód Polgármesteri Hivatal Jegyzője Nyilvántartási 
száma: 19/2011/b 

Ügyiratszám: Hantos/290-7/2014. 

Neve: P&H GralSoft Kft. 
címe:  
székhelye: 8640 Fonyód , Fő u. 31. 
cégjegyzékszáma: 14-09-308817   

statisztikai 
száma: 

14606946-4791-113-14 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 56.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/290-7/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 56.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/290-7/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
 
Csomagküldő kereskedelem 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:56.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/290-7/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

19. Számítógépes hardver-és szoftver termék 

  

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 56.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/290-7/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  57. 

 

 

X 



Fonyód Polgármesteri Hivatal Jegyzője Nyilvántartási 
száma: 26/2011/b 

Ügyiratszám: Hantos/290-8/2014. 

Neve: I.C.C. Kft. 
címe:  
székhelye: 8640 Fonyód , Szent I u.1. 
cégjegyzékszáma: 14-09-302782   

statisztikai 
száma: 

11284338-7312-113-14 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 57.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/290-8/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 57.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/290-8/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Csomagküldő kereskedelem 
 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:57.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/290-8/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.12. közérzetjavítós és étrend kiegészítő termék 

  

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 57.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/290-8/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  58. 

 

 

X 



Fonyód Polgármesteri Hivatal Jegyzője Nyilvántartási 
száma: 43/2011/b 

Ügyiratszám: Hantos/290-9/2014. 

                        Hantos/822/2014. 

Neve: Arany Napkerék Kiadó Kft. 
címe:  
székhelye: 8640 Fonyód , Aranyhíd u.10. 
cégjegyzékszáma: 14-09-311106   

statisztikai 
száma: 

23144266-5811-113-14 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 58.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/290-9/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 58.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/290-9/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Csomagküldő kereskedelem 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:58.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/290-9/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

16. Könyv 

17. Újság,napilap,folyóirat,periodikus kiadvány 

19. Számítógépes hardver-és szoftver termék 

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 58.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/290-9/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  59. 

 

 

X 



Fonyód Polgármesteri Hivatal Jegyzője Nyilvántartási 
száma: 1/2012/b 

Ügyiratszám: Hantos/290-
10/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: LEBÓKERT Kft. 
címe:  
székhelye: 8640 Fonyód ,Napsugár u. 49. 
cégjegyzékszáma: 14-09-311551   

statisztikai 
száma: 

23391925-8130-113-14 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 59.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/290-10/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET  
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 59.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/290-10/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:59.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/290-10/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.1 Meleg-hideg étel 

1.2 Kávéital,alkoholmentes és szeszesital 

1.3 Csomagolt kávé ,dobozos ,illetve palackozott alkoholmentes –és szeszes ital 

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 59.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/290-10/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  60. 

X 

 

 



Fonyód Polgármesteri Hivatal Jegyzője Nyilvántartási 
száma: 3/2012/b 

Ügyiratszám: Hantos/290-
11/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: TIAN-TEX Kft. 
címe:  
székhelye: 8640 Fonyód ,Ibolya u. 58. 
cégjegyzékszáma: 14-09-312522   

statisztikai 
száma: 

23898524-113-14 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 60.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/290-11/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 60.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/290-11/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Csomagküldő kereskedelem 
 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:60.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/290-11/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

3. Textil(szövet,ruházati méteráru,háztartási textiltermék,lakástextília,ágynemű, stb.) 

  

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 60.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/290-11/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  61. 

 

 

X 



Fonyód Polgármesteri Hivatal Jegyzője Nyilvántartási 
száma: 12/2012/b 

Ügyiratszám: Hantos/290-
12/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Nagyimre Andrea 
címe:  
székhelye: 8640 Fonyód ,Turul u. 48. 
cégjegyzékszáma:    

statisztikai 
száma: 

65865800-4791-231-14 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 28672680 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 61.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/290-12/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 61.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/290-12/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
 
Csomagküldő kereskedelem 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:61.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/290-12/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

25. Óra-ékszer(kivéve nemesfémből készült ékszer,díszműáru és egyéb tárgy) 

45. Kreatív-hobbi és dekoráció 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 61.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/290-12/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  62. 

 

 

X 



Fonyód Polgármesteri Hivatal Jegyzője Nyilvántartási 
száma: 38/2012/b 

Ügyiratszám: Hantos/290-
13/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Lovizer Ferenc 
címe:  
székhelye: 8640 Fonyód ,József A. u. 37. 
cégjegyzékszáma:    

statisztikai 
száma: 

64949006-5610231-14 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 62.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/290-13/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 62.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/290-13/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Csomagküldő kereskedelem 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:62.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/290-13/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

3. Textil 

4. Ruházat 

25. Óra és ékszer 

42. Díszműáru ,műalkotás,népművészeti és iparművészeti áru 

45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 62.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/290-13/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  63. 

 

 

X 



Fonyód Polgármesteri Hivatal Jegyzője Nyilvántartási 
száma: 39/2012/b 

Ügyiratszám: Hantos/290-
14/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: UNIVER-MAX Kft. 
címe:  
székhelye: 8640 Fonyód ,Béke u. 4. 
cégjegyzékszáma: 14-09-313002   

statisztikai 
száma: 

24139777-4719-113-14 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 63.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/290-14/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 63.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/290-14/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Csomagküldő kereskedelem 
 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:63.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/290-14/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

3. Textil 

4. Ruházat 

5.. Babatermék 

6. Lábbeli és bőráru 

7. Bútor,lakberendezés,háztartási felszerelés,világítástechnikai cikk 

25. Óra és ékszer 

26. Sportszer,sporteszköz 

27. Játékáru 

39. Optikai cikk 

42. Díszműáru,műalkotás népművészeti és iparművészeti áru 

43. Emlék tárgy 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 63.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/290-14/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  64. 

 

 

X 



Fonyód Polgármesteri Hivatal Jegyzője Nyilvántartási 
száma: 11/2013/b 

Ügyiratszám: Hantos/290-
15/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Nagyimre Istvánné 
címe:  
székhelye: 8640 Fonyód ,Turul u.48. 
cégjegyzékszáma:    

statisztikai 
száma: 

66164731-4791-231-14 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 32284094 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 64.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/290-15/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET  
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 64.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/290-15/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:64.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/290-15/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 64.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/290-15/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  65. 

X 

 

 



Fonyód Polgármesteri Hivatal Jegyzője Nyilvántartási 
száma: 22/2013/b 

Ügyiratszám: Hantos/290-
16/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Pergel Norbert János 
címe:  
székhelye: 8640 Fonyód ,Nefelejcs u. 1/A 
cégjegyzékszáma:    

statisztikai 
száma: 

75053440-4334-231-14 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 7437048 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 65.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/290-16/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET  
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 65.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/290-16/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:65.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/290-16/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

4. Ruházat 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 65.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/290-16/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  66. 

X 

 

 



Fonyód Polgármesteri Hivatal Jegyzője Nyilvántartási 
száma: 41/2013/b 

Ügyiratszám: Hantos/290-
17/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Ritzeld Roland 
címe:  
székhelye: 8640 Fonyód ,Tabán u.29. 
cégjegyzékszáma:    

statisztikai 
száma: 

66247135-4779-231-14 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 33063883 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 66.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/290-17/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 66.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/290-17/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
 
Csomagküldő kereskedelem 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:66.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/290-17/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

9. Számítógépes hardver-és szoftver termék 

10. Audió-és videó berendezés 

46. használt cikk 

50. motorkerékpár-alkatrész és tartozék 

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 66.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/290-17/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  67. 

 

 

X 



Fonyód Polgármesteri Hivatal Jegyzője Nyilvántartási 
száma: 50/2013/b 

Ügyiratszám: Hantos/290-
18/2014. 

Neve: Muszti Zsolt 
címe:  
székhelye: 8640 Fonyód ,Hegyalja u. 48. 
cégjegyzékszáma:    

statisztikai 
száma: 

66126342-9604-231-14 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 31928890 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 67.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/290-18/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 67.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/290-18/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Csomagküldő kereskedelem 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:67.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/290-18/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

3. Textil 

4. Ruházat 

25. Óra és ékszer 

42. Díszműáru 

45. Kreatív hobbi 

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 67.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/290-18/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  68. 

 

 

X 



Fonyód Polgármesteri Hivatal Jegyzője Nyilvántartási 
száma: 56/2013/b 

Ügyiratszám: Hantos/290-
19/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Pro-Natur-Marketing Kft. 
címe:  
székhelye: 8640 Fonyód ,Hunyadi J. u. 55. 
cégjegyzékszáma: 14-09-308872   

statisztikai 
száma: 

14625747-4617-113-14 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 68.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/290-19/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET  
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 68.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/290-19/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:68.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/290-19/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.5 Hús és hentesáru 

  

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 68.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/290-19/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  69. 

X 

 

 



Mágocs Város Jegyzője Nyilvántartási száma: 15/2012 Ügyiratszám: Hantos/291/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Drüszlerné Kovács Anna Mária 
címe:  
székhelye: 7342 Mágocs ,Rákóczi u.35. 
cégjegyzékszáma:    

statisztikai 
száma: 

6580142852023102 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 27527094 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2012.05.15. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 69.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/291/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET  
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 69.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/291/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:69.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/291/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

42. Díszmű, műalkotás ,népművészeti és iparművésze 
ti áru 

  

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 69.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/291/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  70. 

X 

 

 



SimontornyaVáros Jegyzője Nyilvántartási száma: 38/2012 Ügyiratszám: Hantos/292/2014. 

                         Hantos/822/2014. 

Neve: Bonci Kft. 
címe:  
székhelye: 7081 Simontornya ,Mátyás K. u. 1468/3 hrsz. 
cégjegyzékszáma: 17-09-002311   

statisztikai 
száma: 

112887540-5521-113-17 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2012.04.03. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 70.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/292/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 70.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/292/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
Mozgóbolt útján folytatott 
kereskedelemi tevékenység 
 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:70.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/292/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.1 Meleg, hideg étel 

1.2 Kávé, alkoholmentes-és szeszesital 

1.3 Csomagolt kávé, dobozos ill. palackozott alkoholmentes és szeszes ital 

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék 

1.9 édességáru 

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 70.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/292/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  71. 

X 

 

 



Bokod Község Jegyzője Nyilvántartási száma:1/2013 Ügyiratszám: Hantos/293/2014. 

Neve: Bérkocsi Kölcsönző Kft. 
címe:  
székhelye: 2855 Bokod, József A. u. 7. 
cégjegyzékszáma: 11-09-017336   

statisztikai 
száma: 

22917210-5229-113-11 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2013.02.26. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 71.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/293/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET  
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 71.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/293/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:71.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/293/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.11 Egyéb élelmiszer(tojás, étolaj, cukor ,só stb. ) 

1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termékek 

1.9 édességáru 

3. textil 

4. ruházat 

5. babatermék 

6. Lábbeli és bőráru 

7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés 

8. hangszer 

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 

10. Audió és videó berendezés 

11. Audiovizuális termék 

15. Szaniteráru 

18. Papír írószer 

19. Számítógépes hardve és szoftver termékek 

25. Óra és ékszer 

26. Sportszer ,sporteszköz 

27. játékáru 

28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termékek 

29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg ,függöny  

30. Virág és kertészeti cikk 

38. fotócikk 

39. Optikai cikk 

42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru 

43. Emlék és ajándéktárgy 

45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 

46. Használt cikk 

49. Személygépjármű , motorkerékpár-alkatrész és tartozék 

X 

 

 



50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és tartozék 

53. Irodagép- berendezés ,irodabútor 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 71.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/293/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  72. 

Balatonalmádi Város Jegyzője Nyilvántartási száma:1893-
2/2012/B 

Ügyiratszám: Hantos/294/2014. 

                        Hantos/822/2014. 



Neve: Tamók Anikó Gyöngyi 
címe:  
székhelye: 8220 Balatonalmádi, Bajcsi Zs .u. 71. 
cégjegyzékszáma:    

statisztikai 
száma: 

60558341-4711-231-15 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 21462890 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2012.11.27. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 72.            
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/294/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET  
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 72.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/294/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                     
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:72.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/294/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

3. textil 

4. ruházat 

5. babatermék 

6. Lábbeli-és bőráru 

7. Bútor,lakberendezés ,háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 72.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/294/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  73. 

X 

 

 



Hajdúhadház Város Jegyzője Nyilvántartási száma:12327-
2/2012/ 

Ügyiratszám: Hantos/299/2014. 

                        Hantos/822/2014. 

Neve: Pap Ágnes 
címe:  
székhelye: 4242 Hajdúhadház, Vécsey u.43. 
cégjegyzékszáma:    

statisztikai 
száma: 

65908930-4791-231-09 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 29470728 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2012.07.06. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 73.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/299/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET  
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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 73.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/294/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:73.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/299/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

4. ruházat 

20. illatszer ,drogéria 

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 73.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/299/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  74. 

X 

 

X 



Bóly Város Jegyzője Nyilvántartási száma: B-97/2012 Ügyiratszám: Hantos/300/2014. 

Neve: Mediterrán Magyarország Betoncserép Gyártó Kft. 
címe: 7754 Bóly Tompa M. utca 10. 
székhelye: 7754 Bóly Tompa M. utca 10. 
cégjegyzékszáma: 02-09-064553   

statisztikai 
száma: 

11541264-2361-113-02 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2012.11.16. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 74.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/300/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 74.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/300/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Csomagküldő kereskedelem 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:74.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/300/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

14. Építési anyag(betoncserép stb.) 

  

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 74.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/300/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  75. 

 

 

X 



Bóly Város Jegyzője Nyilvántartási száma: B-80/2011 Ügyiratszám: Hantos/300-2/2014. 

Neve: Grecht Kereskedelmi, Vendéglátói, Idegenforgalmi és Szolgáltató  
Kft. 

címe: 7754 Bóly, Széchenyi utca 11. 
székhelye: 7754 Bóly, Széchenyi utca 11. 
cégjegyzékszáma: 02-09-062251   

statisztikai 
száma: 

11009395452111302 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2011.05.02. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 75.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/300-2/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
7754 Bóly Kassai u.15.   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 75.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/300-2/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Csomagküldő kereskedelem 
 
 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:75.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/300-2/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

19. Számítógépes hardver-és szoftver termék 

  

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 75.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/300-2/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  76. 

 

 

X 



Bóly Város Jegyzője Nyilvántartási száma: B-29/2010 Ügyiratszám: Hantos/300-3/2014. 

Neve: EcM MIX MARKET Kft. 
címe: 7754 Bóly, Széchenyi utca 11. 
székhelye: 7754 Bóly, Széchenyi utca 11. 
cégjegyzékszáma: 02-09-073316   

statisztikai 
száma: 

14532966-4791-113-02 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2010.03.12. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 76.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/300-3/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 76.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/300-3/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
 
 
 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:76.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/300-3/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

3. Textil 

4. Ruházat 

5. Babatermék 

6. Lábbeli- és bőráru 

7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés ,világítástechnikai cikk 

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 

10. Audio- és videoberendezés 

11. Audiovizuális termék 

12.  Telekommunikációs cikk 

14. Vasáru ,barkács, és építési anyag 

15. Szaniteráru 

16. Könyv 

17. Újság, napilap , folyóirat , periodikus kiadvány 

18. Papír és írószer 

19. Számítógépes hardver és szoftver termék 

22. Gépjármű és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármű 
kenőanyag, hűtőanyag és adalékanyag 

24. Palackos gáz 

25.  Óra és ékszer 

26.  játékáru 

28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék 

38. Fotócikk 

43. Emlék és ajándéktárgy 

54. Kreatív hobbi és dekorációs termék 

52. Mezőgazdasági ipari gép ,berendezés 

53. Irodagép, berendezés, irodabútor 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

X 

 

 



IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 76.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/300-3/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  77. 



Bóly Város Jegyzője Nyilvántartási száma: B-105/2013 Ügyiratszám: Hantos/300-4/2014. 

Neve: Faragó Zoltán 
címe: 7754 Bóly, Szegfű utca 28/a 
székhelye: 7754 Bóly, Szegfű utca 28/a 
cégjegyzékszáma:    

statisztikai 
száma: 

66340214-9524-231-02 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 34095284 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2013.11.28. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 77.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/300-4/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 77.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/300-4/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:77.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/300-4/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

19. Számítógépes hardver-és szoftver termék 

  

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 77.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/300-4/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  78. 

X 

 

 



Bóly Város Jegyzője Nyilvántartási száma: B-73/2010 Ügyiratszám: Hantos/300-5/2014. 

Neve: Új Faváz Termelő és Kereskedelmi Kft. 
címe: 7754 Bóly, Szabadság utca 59. 
székhelye: 7754 Bóly, Szabadság utca 59. 
cégjegyzékszáma: 02-09-067698   

statisztikai 
száma: 

12706909 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2014.01.09. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                  Nyilvántartási szám: 78.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/300-5/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 78.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/300-5/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Csomagküldő kereskedelem 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:78.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/300-5/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

18. Papír és írószer 

29. Tapéta 

45. Kreatív hobbi és dekorációs termék 

53. Irodagép 

56. Egyéb(kartonpapír) 

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 78.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/300-5/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  79. 

 

 

X 



Keszthely Város Jegyzője Nyilvántartási száma: 101 Ügyiratszám: Hantos/301/2014. 

Neve: CleanLeather Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
címe: 7261 Taszár, Lakótelep 29/B fsz. 4. 
székhelye: 7261 Taszár, Lakótelep 29/B fsz. 4. 
cégjegyzékszáma: 14-09-311876   

statisztikai 
száma: 

23524204-1-14 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2011.11.11. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                  Nyilvántartási szám: 79.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/301/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 79.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/301/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli  kereskedelem 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                Nyilvántartási szám:79.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/301/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

59. Optikai és páramentesítő folyadék, Méhviaszos bőrápoló balzsam, lóbalzsam 

  

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 79.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/301/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  80. 

X 

 

X 



Keszthely Város Jegyzője Nyilvántartási száma: 102 Ügyiratszám: Hantos/301-2/2014. 

Neve: Gárdonyi Helga 
címe: 7261 Taszár, Lakótelep 22. 2/3. 
székhelye: 7261 Taszár, Lakótelep 22. +/3. 
cégjegyzékszáma:    

statisztikai 
száma: 

74470251-6201-231-14 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 27724291 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2012.06.01. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                  Nyilvántartási szám: 80.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/301-2/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 80.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/301-2/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Csomagküldő kereskedelem 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                Nyilvántartási szám:80.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/301-2/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

11. Audiovizuális termék 

38. Fotócikk 

59. Weblaptervezés, csomagküldő internetes kiskereskedelem, Egyéb online kiadói tevékenység  
stb.  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 80.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/301-2/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  81. 

 

 

X 



Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 
Nyilvántartási száma: 27/2013 

Ügyiratszám: Hantos/302/2014. 

                        Hantos/822/2014. 

Neve: Bene Balázs 
címe: 3146 Mátraterenye , Kossuth út 353. 
székhelye: 3146 Mátraterenye , Kossuth út 353. 
cégjegyzékszáma:    

statisztikai 
száma: 

66195399478923112 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 32557702 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2013.04.30. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                  Nyilvántartási szám: 81.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/302/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 81.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/302/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                Nyilvántartási szám:81.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/302/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

3. Textil 

4. Ruházat 

6. Lábbeli és bőráru 

43. Emlék-és ajándéktárgy 

45. Kreatív- hobbi és dekorációs termék 

59. Egyéb, kézzel készített ajándéktárgyak 

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 81.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/302/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  82. 

Mátraterenyei Ügyiratszám: Hantos/302-2/2014. 

X 

 

 



Közös 
Önkormányzati 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 29/2013 

 

 

Neve: Vinczéné Nagy Andrea 

címe: 3146 Mátraterenye , Kossuth út 302. 

székhelye: 3146 Mátraterenye , Kossuth út 302. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

49241813479923112 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 2643584 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2013.11.07. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                  Nyilvántartási szám: 82.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/302-2/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 82.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/302-2/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
             Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
      X 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                Nyilvántartási szám:82.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/302-2/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

59. Vegyes termékkörű nagykereskedelem m.n.s. kizárólag macskaalom 

  

  

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 82.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/302-2/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  82. 

Mátraterenyei Ügyiratszám: Hantos/302-3/2014. 

 

 

 



Közös 
Önkormányzati 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 6/2011 

Hantos/822/2014. 

Neve: MASTER SPRING Kft. 

címe: 3146 Mátraterenye , Vasút út 28. 

székhelye: 3146 Mátraterenye , Vasút út 28. 

cégjegyzékszáma: 12-09-007149   
statisztikai 

száma: 

23108570-4690-113-12 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2011.01.31. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                  Nyilvántartási szám: 82.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/302-3/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 82.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/302-3/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
             X Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                Nyilvántartási szám:82.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/302-3/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

 Munkaruha, védőfelszerelés 

59. Egyéb 

  

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 82.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/302-3/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  83. 

Etyek Ügyiratszám: Hantos/316/2014. 

 

 

 



Nagyközség 
Jegyzője 
Nyilvántartási 
száma: 8/2011 

Hantos/822/2014. 

Neve: Dúl-Hús  Kft. 

címe: 2091 Etyek, Gesztenyés út 34. 

székhelye:               2091 Etyek, Gesztenyés út 34. 

cégjegyzékszáma: 07-09-018278   
statisztikai 

száma: 

22649878-4222-113-07 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2011.09.28. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                  Nyilvántartási szám: 83.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/316/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
LJZ-843 

Mercedes MB-
100 

Mozgó Húsbolt  

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 83.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/316/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt útján folytatott 
kiskereskedelmi tevékenység 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
             Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                Nyilvántartási szám:83.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/316/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.5 Hús és hentesáru 

1.11 Egyéb élelmiszer(savanyúság) 

  

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 83.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/316/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  84. 

Martonvásár Ügyiratszám: Hantos/318/2014. 

X 

 

 



Jegyzője 
Nyilvántartási 
száma: B-
9/2010 

Hantos/822/2014. 

Neve: EUROFULL BT. 

címe: 2462 Martonvásár, Budai út 65. 

székhelye:    2462 Martonvásár, Budai út 65. 

cégjegyzékszáma: 01-06-419032   
statisztikai 

száma: 

28635969-2-41 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2000.01.24. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                  Nyilvántartási szám: 84.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/318/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 84.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/318/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
             Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                Nyilvántartási szám:84.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/318/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

44. Numizmatikai termék 

  

  

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 84.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/318/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  85. 

Martonvásár Ügyiratszám: Hantos/318-2/2014. 

X 

 

 



Jegyzője 
Nyilvántartási 
száma: B-
14/2010 

Hantos/822/2014. 

Neve: EUROMED CONSULT Kft. 

címe: 1084 Budapest Bérkocsis u.16. 

székhelye:   MArtonvásár, Vasútállomás 

cégjegyzékszáma: 01-09-929542   
statisztikai 

száma: 

14998799-8610-113-01 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2010.01.11. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                  Nyilvántartási szám: 85.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/318-2/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 85.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/318-2/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
             Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                Nyilvántartási szám:85.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/318-2/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1. Élelmiszer 

1.1  Meleg, hideg étel 

1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital 

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

1.4 Cukrászati készítmény , édesipari termék  

1.5 Hús és hentesáru 

1.8 Kenyér és pékáru, sütőipari termék 

1.9 Édességáru(csokoládé, desszert , nápolyi , cukorkaáru ,előrecsomagolt fagylalt, stb.) 

1.10 Tej , tejtermék, (vaj ,sajt , túró ,savanyított termék stb.) 

1.11 Egyéb élelmiszer (tojás ,étolaj ,margarin stb.) 

1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék(gyógynövény ,biotermék stb.) 

18. Papír és írószer, művészellátó cikk 

20. Illatszer ,drogéria  

21. Háztartási tisztítószer , vegyi áru 

45. Kreatív hobbi és dekorációs termék 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 85.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/318-2/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

X 

 

 



Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  86. 

Martonvásár 
Jegyzője 
Nyilvántartási 
száma: B-
27/2010 

Ügyiratszám: Hantos/318-3/2014. 

Neve: Otmark Kft. 

címe:    1201 Budapest Baross u.64/a 

székhelye:    Martonvásár, Budai út 67. 

cégjegyzékszáma: 01-09-930664   
statisztikai 

száma: 

11698926-5610-113-01 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2000.04.01. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                  Nyilvántartási szám: 86.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/318-3/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 86.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/318-3/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Mozgóbolt útján folytatott 
kiskereskedelmi tevékenység 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
             Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                Nyilvántartási szám:86.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/318-3/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.1 Meleg- hideg étel 

1.2 Kávéital , alkoholmentes és szeszes ital 

  

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 86.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/318-3/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

X 

 

 



Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  87. 

Martonvásár 
Jegyzője 
Nyilvántartási 
száma: B-
54/2011 

Ügyiratszám: Hantos/318-4/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Koma 97 Kft. 

címe: 2049 Diósd Gárdonyi u. 39. 

székhelye: Martonvásár, Budai út 67. 

cégjegyzékszáma: 13-09-076915   
statisztikai 

száma: 

12301906-4511-113-13 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2011.02.23. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                  Nyilvántartási szám: 87.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/318-4/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
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: 



 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 87.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/318-4/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
Üzleten kívüli kereskedelem 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
             Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                Nyilvántartási szám:87.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/318-4/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

 Textil, Ruházat ,Babatermék ,lábbeli és bőráru, bútor, hangszer, villamos háztartási készülék 

 Audio és videoberendezés, audiovizuális termék, telekommunikációs cikk, vas áru,  

 szaniteráru, könyv, újság, papír és írószer, számítógépes hardver és szoftver 

 Illatszer, drogéria, háztartási tisztítószer ,óra és ékszer, sportszer, játékáru,  

 Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék,  tapéta, virág és kertészeti cikk,  

 kedvtelésből tartott állat, álleledel, Mg-i méhészeti és borászati cikk, fotocikk, optikai cikk 

 Díszműáru, emlék és ajándéktárgy, numizmatikai termék, kreatív hobbi és dekorációs 
termék, használtcikk, 

 Mezőgazdasági ipari gép, berendezés,  irodagép ,berendezés, irodabútor 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 87.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/318-4/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

X 

 

 



Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  88. 

Martonvásár 
Jegyzője 
Nyilvántartási 
száma: B-
76/2011 

Ügyiratszám: Hantos/318-5/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Szabó Tamás 

címe: Martonvásár, Dózsa Gy. u. 6. 

székhelye: Martonvásár, Dózsa Gy. u. 6. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

60873833477123100 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 24124094 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2011.11.29. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                  Nyilvántartási szám: 88.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/318-5/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
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: 



 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 88.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/318-5/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
             Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                Nyilvántartási szám:88.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/318-5/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

3 textil 

4 ruházat 

5 babatermék 

6 Lábbeli és bőráru 

27 játékáru 

29 Tapéta ,padlóburkoló, szőnyeg, függöny 

46 használtcikk 

18 Papír és írószer, művész ellátó cikk 

43 Emlék és ajándéktárgy  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 88.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/318-5/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

X 

 

 



Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  89. 

Martonvásár 
Jegyzője 
Nyilvántartási 
száma: B-
128/2013 

Ügyiratszám: Hantos/318-7/2014. 

Neve: Weiss-Oil Márkakereskedő Bt. 

címe: 2462 Martonvásár, Váci Mihály u.17. 

székhelye: 2462 Martonvásár, Váci Mihály u.17. 

cégjegyzékszáma: 07-06-002990   
statisztikai 

száma: 

22042879461921200 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2013.12.11. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                  Nyilvántartási szám: 89.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/318-7/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
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: 



 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 89.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/318-7/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
             Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                Nyilvántartási szám:89.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/318-7/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

 Gépjármű és motorkerékpár üzemanyag ,motorbenzin  

 Gázolaj, autógáz, gépjármű kenőanyag hűtőanyag és adalékanyag 

  

  

  

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 89.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/318-7/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

X 

 

 



Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  90. 

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
Nyilvántartási száma:  34/2010 

Ügyiratszám: Hantos/319/2014. 

Neve: Józsa Viktorné 
címe:  
székhelye: 8420 Zirc , Rákózci tér 9. 
cégjegyzékszáma:    

statisztikai 
száma: 

53958718-4765-231 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 2754827 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 90.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/319/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 



 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 90.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/319/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
csomagküldő kereskedelem 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:90.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/319/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

26.  

27.  

43.  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 90.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/319/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

X 

 

X 



I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  91. 

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
Nyilvántartási száma:  153/2010 

Ügyiratszám: Hantos/319-2/2014. 

Neve: Majkóné Hoffmann Judit 
címe:  
székhelye: 8420 Zirc , Szikla utca 1. 
cégjegyzékszáma:    

statisztikai 
száma: 

60337599-4789-231 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 20402693 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 91.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/319-2/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 91.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/319-2/2014.  



 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
üzleten kívüli kereskedelmi 
tevékenység 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:91.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/319-2/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

16.  42.  

18.   43. 44. 45.  

30.  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 91.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/319-2/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  92. 

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
Nyilvántartási száma:  156/2010 

Ügyiratszám: Hantos/319-3/2014. 

X 

 

 



Neve: Varga Mónika 
címe:  
székhelye: 8420 Zirc , Kertész utca 6. 
cégjegyzékszáma:    

statisztikai 
száma: 

61474028-4799-231 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 4703114 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 92.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/319-3/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 92.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/319-3/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
üzleten kívüli kereskedelmi 
tevékenység 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:92.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/319-3/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

3.  4.   27.  

42.   43.  

45.  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 92.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/319-3/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  93. 

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
Nyilvántartási száma:  157/2010 

Ügyiratszám: Hantos/319-4/2014. 

Neve: Vajcs Gábor 

X 

 

 



címe:  
székhelye: 8420 Zirc , Köves János utca 29. 
cégjegyzékszáma:    

statisztikai 
száma: 

60365109-5610-231 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 30521286 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 93.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/319-4/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 93.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/319-4/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



 
 
üzleten kívüli kereskedelmi 
tevékenység 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:93.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/319-4/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.1  

1.2  

1.9  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 93.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/319-4/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  94. 

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
Nyilvántartási száma:  183/2010 

Ügyiratszám: Hantos/319-5/2014. 

Neve: Mánya János 
címe:  
székhelye: 8420 Zirc , Alkotmány utca 1/c 
cégjegyzékszáma:    

statisztikai 
száma: 

60476034-4799-231 

adószáma:  

X 

 

 



vállalkozói nyilvántartási száma: 20987680 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 94.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/319-5/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 94.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/319-5/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



 
 
üzleten kívüli kereskedelmi 
tevékenység 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:94.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/319-5/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

4. 6.  40.  

42.   43.   45.  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 94.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/319-5/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  95. 

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
Nyilvántartási száma:  191/2010 

Ügyiratszám: Hantos/319-6/2014. 

Neve: KÉKGÉP Kft. 
címe:  
székhelye: 8420 Zirc , Békefi Antal utca 7. 
cégjegyzékszáma: 19-09-512466   

statisztikai 
száma: 

12423721-6311-113 

adószáma:  

X 

 

 



vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 95.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/319-6/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 95.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/319-6/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



csomagküldő kereskedelem 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:95.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/319-6/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

4.  

6.  

59.  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 95.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/319-6/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  96. 

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
Nyilvántartási száma:  5/2011 

Ügyiratszám: Hantos/319-7/2014. 

Neve: Csillag László 
címe:  
székhelye: 8420 Zirc , Faller Jenő utca 18. 
cégjegyzékszáma:    

statisztikai 
száma: 

60715119-4339-231 

adószáma:  

X 

 

X 



vállalkozói nyilvántartási száma: 22249890 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 96.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/319-7/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 96.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/319-7/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:96.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/319-7/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

25.  30.  40.    

42.   43.   

45.   46.    

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 96.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/319-7/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  97. 

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
Nyilvántartási száma:  13/2012 

Ügyiratszám: Hantos/319-8/2014. 

Neve: STILMAX Kft. 
címe:  
székhelye: 8200 Veszprém , Vilonyai út 1.  

X 

 

 



cégjegyzékszáma: 19-09-512017   
statisztikai 

száma: 

14932184-4759-113 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 97.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/319-8/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 97.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/319-8/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



csomagküldő  kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:97.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/319-8/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

3.  4.  5. 6.  26.     

27.  38.  39.  

42. 43.  45.  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

I. Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 97.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/319-8/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  98. 

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
Nyilvántartási száma:  1/2012 

Ügyiratszám: Hantos/319-9/2014. 

Neve: Mirabilis Ambrózia Kft. 

X 

 

X 



címe:  
székhelye: 8420 Zirc, Gyóni Géza utca 6. 
cégjegyzékszáma: 19-09-514916   

statisztikai 
száma: 

23794940-4775-113 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 98.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/319-9/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 98.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/319-9/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



csomagküldő  kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:98.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/319-9/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

20.  25.  

42.  

43.  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 98.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/319-9/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  99. 

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
Nyilvántartási száma:  16/2012 

Ügyiratszám: Hantos/319-
10/2014. 

Neve: KREATÍVPORTA Kft. 

X 

 

X 



címe:  
székhelye:  
cégjegyzékszáma: 19-09-514586   

statisztikai 
száma: 

23583733-3109-113 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 99.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/319-10/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 99.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/319-10/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



csomagküldő  kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:99.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/319-10/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

3.    7.  

42.  

43.  45.  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 99.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/319-10/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  100. 

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
Nyilvántartási száma:  20/2012 

Ügyiratszám: Hantos/319-
11/2014. 

Neve: Wenczel és Társa Bt. 

X 

 

X 



címe:  
székhelye:  
cégjegyzékszáma: 19-06-504569   

statisztikai 
száma: 

20170095-8559-212 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 100.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/319-11/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 100.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/319-11/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



üzleten kívüli  kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:100.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/319-11/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.1  

1.2       1.3    

1.9  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 100.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/319-11/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  101. 

Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
Nyilvántartási száma:  21/2012 

Ügyiratszám: Hantos/319-
12/2014. 

Neve: Akli Majorért Műemlék Alapítvány 

X 

 

 



címe:  
székhelye:  
cégjegyzékszáma: 1447   

statisztikai 
száma: 

19380434-9103-569 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 101.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/319-12/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 101.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/319-12/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



csomagküldő kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:101.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/319-12/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.11  

1.12         

20.  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 101.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/319-12/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  102. 

Tápiószentmiklós Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
Nyilvántartási száma:  2/2013 

Ügyiratszám: Hantos/320/2014. 

                        Hantos/822/2014. 

Neve: Vas Eszter  

X 

 

X 



címe: 9093 Győrasszonyfa, Vörösmarty u. 17. 
székhelye: 9093 Győrasszonyfa, Rákóczi u. 25. 
cégjegyzékszáma:    

statisztikai 
száma: 

65923108107123108 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 29640326 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2013.07.02. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 102.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/320/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
 Tuti kürtös  

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 102.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/320/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



mozgóbolt  
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:102.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/320/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

107103 Friss kürtöskalács készítése 

 561001 éttermi cukrászdai szolgáltatás 

561004 egyéb üzlethez nem kötött vendéglátás 

561005 falatozó, melegkonyhás büfé 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 102.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/320/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  103. 

Budaörs Város Önkormányzat Jegyzője Nyilvántartási 
száma:  2774/2009 

Ügyiratszám: Hantos/322/2014. 

Neve: Family Frost Kft. 
címe:  

X 

 

 



székhelye: 2040 Budaörs , Vas u. 5. 
cégjegyzékszáma: 13-09-067318   

statisztikai 
száma: 

10742792-4729-113-13 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 103.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/322/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
JOX-281,IMV-
803,IMV-804,KCZ-323, 

JUK-080,JNF-587,JUA-
433,JSN-447, JEM-598,   

KTZ-213,JCJ-661    

IBW-609,JOX-207,HSJ-
151,IBW-660,IEK-588,MGZ-
688,MJF-676,MJF-678,KCZ-
317,IBW-634,IBW-526 

 

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 103.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/322/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



mozgóbolt  
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:103.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/322/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.3 csomagolt kávé ,dobozos ,illetve palackozott alkoholmentes és szeszesital 

1.4 cukrászati készítmény,édesipari termék 

1.5 Hús és hentesáru 

1.6 hal 

1.7 zöldség gyümölcs 

1.8 kenyér és pékáru,sütőipari termék 

1.9 édességáru 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 103.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/322/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  104. 

Polgármesteri Hivatal Bánk Nyilvántartási száma:  62. Ügyiratszám: Hantos/323/2014. 

Neve: Czibak Róbert 
címe: 2653 Bánk , Zöldfa u. 26. 

X 

 

 



székhelye: 2653 Bánk , Zöldfa u. 26. 
cégjegyzékszáma:    

statisztikai 
száma: 

60525011-4334-231-12 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 21254883 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2010.11.24. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 104.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/323/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 104.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/323/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



mozgóbolt  
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:104.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/323/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.3 csomagolt kávé ,dobozos ,illetve palackozott alkoholmentes és szeszes ital 

1.7 zöldség és gyümölcs 

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 104.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/323/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  105. 

Polgármesteri Hivatal Bánk Nyilvántartási száma:  69. Ügyiratszám: Hantos/323-2/2014. 

Neve: Pyro-Paradios Bt. 
címe: 2651 Rétság Jásztelki u. 18. 

X 

 

 



székhelye: 2651 Rétság Jásztelki u. 18. 
cégjegyzékszáma: 12-06-0044094   

statisztikai 
száma: 

21003022-9329-212-12 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2010.11.24. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 105.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/323-2/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
2653 Bánk 011/3 kenőanyag szervíz 50m2 

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 105.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/323-2/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



üzleten kívüli kereskedelem               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:105.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/323-2/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

22. gépjármű és motorkerékpár üzemanyag,motorbenzin,gázolaj ,autógáz, gépjármű kenőanyag 
hűtőanyag és adalékanyag 

55. ipari és vegyi áru 

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 105.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/323-2/2014. 

Hétfő: kéthetente 8-10-ig 

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  106. 

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának Jegyzője  
Nyilvántartási száma:  378/2009 

Ügyiratszám: Hantos/327/2014. 

                        Hantos/822/2014. 

X 

 

 



Neve: Bata Kft. 

címe: 5321 Kunmadaras, Budai Nagy A. u. 14. 
székhelye: 5321 Kunmadaras, Budai Nagy A. u. 14. 
cégjegyzékszáma: 16-09-007072   

statisztikai 
száma: 

12940903-1052-113-16 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2013.06.13. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 106.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/327/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
LUR-634 ,KAL-746,  

JSH-531,IML-527, 

IML-528, IML-
529,LCY-456,KOF-
943,DKB-006 

Mozgó Fagyizó  

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 106.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/327/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

mozgóbolt  
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:106.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/327/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

11. Fagylalt ,jégkrém 

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 106.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/327/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 
 

Nyilvántartási  száma:  107. 

X 

 

 



Galambok Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője  
Nyilvántartási száma:  5 

Ügyiratszám: Hantos/330/2014. 

                        Hantos/822/2014. 

Neve: Erdővölgye Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 

címe: 8754 Galambok,Hegyalja u.12. 
székhelye: 8754 Galambok,Hegyalja u.12. 
cégjegyzékszáma: 20-06037219   

statisztikai 
száma: 

21354706-0240-212-20 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2013.06.18. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 107.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/330/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 107.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/330/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

csomagküldő kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:107.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/330/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

3. Textil 

4. Ruházat 

5. Babatermék 

6. Lábbeli,bőráru 

27. játékáru 

16. könyv 

46. használt cikk 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 107.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/330/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  108. 

Akasztó Község Ügyiratszám: Hantos/331/2014. 

X 

 

X 



Önkormányzatának 
Jegyzője  Nyilvántartási 
száma:  B-51/2010 

Neve: Varga Balázs 

címe: 6221 Akasztó, Damjanics u. ½ 

székhelye: 6221 Akasztó, Damjanics u. ½ 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

65339462-4334-231-03 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 20350704 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2010.02.01. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 108.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/331/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 108.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/331/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:108.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/331/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

3. textil 

4. ruházat 

6. lábbeli és bőráru 

7. Bútor 

10. Audió-és videó berendezés 

14. vasáru, barkács és építési anyag 

15. szaniteráru 

18. papír és írószer 

20. illatszer 

21. háztartási tisztítószer,vegyiáru 

25. óra és ékszer 

26. sportszer és sporteszköz 

27. játékáru 

37. optikai cikk 

43. emlék és ajándék tárgy 

45. kreatív hobbi és dekorációs termék 

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 108.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/331/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

X 

 

 



Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  109. 

Akasztó Község 
Önkormányzatának 
Jegyzője  Nyilvántartási 
száma:  B-61/2010 

Ügyiratszám: Hantos/331-2/2014. 

Neve: Frühwirt István 

címe: 6221 Akasztó, Fő utca 128/A 

székhelye: 6221 Akasztó, Fő utca 128/A 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

60367273-4789-231-03 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 20530960 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2010.04.06. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 109.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/331-2/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 



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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 109.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/331-2/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:109.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/331-2/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.12 közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 

3. textil 

18. papír és írószer 

20. illatszer és drogéria 

27. játékáru 

30. virág és kertészeti cikk 

42. díszműáru ,műalkotás ,népművészeti és iparművészeti áru 

43. emlék és ajándéktárgy 

45. kreatív hobbi és dekorációs termék 

46. használt cikk 

59. egyéb 

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 109.      

X 

 

 



                                                                            Ügyiratszám: Hantos/331-2/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  110. 

Akasztó Község 
Önkormányzatának 
Jegyzője  Nyilvántartási 
száma:  B-63/2010 

Ügyiratszám: Hantos/331-3/2014. 

Neve: Media Mobil Kft. 

címe: 6221 Akasztó, Fő u.68. 

székhelye: 6221 Akasztó, Fő u.68. 

cégjegyzékszáma: 03-09-120048   
statisztikai 

száma: 

22652478-4782-113-03 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2010.06.08. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 110.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/331-3/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 



   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 110.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/331-3/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:110.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/331-3/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

X 

 

 



3. textil 

4. ruházat 

5. babatermék 

6. lábbeli és bőráru 

7. Bútor 

11. Audióvizuális termék 

12. telekommunikációs cikk 

15. szaniteráru 

18. papír és írószer 

20. illatszer 

21. háztartási tisztítószer,vegyiáru 

25. óra és ékszer 

26. sportszer és sporteszköz 

27. játékáru 

30. virág és kertészeti cikk 

43. emlék és ajándék tárgy 

46. használtcikk 

38. fotócikk 

59. egyéb 

39. optikai cikk 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 110.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/331-3/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  111. 

Akasztó Község 
Önkormányzatának 
Jegyzője  Nyilvántartási 
száma:  B-73/2010 

Ügyiratszám: Hantos/331-4/2014. 

Neve: Földi Ferencné 

címe: 6221 Akasztó, Sport u. 1. 



székhelye: 6221 Akasztó, Fő u.68. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

60623315-4789-231-03 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 21777117 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2012.11.26. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II..A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 111.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/331-4/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 111.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/331-4/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:111.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/331-4/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

3. textil 

4. ruházat 

5. babatermék 

6. lábbeli és bőráru 

7. Bútor 

14. vasáru,barkács 

  

15. szaniteráru 

18. papír és írószer 

29. tapéta 

  

  

26. sportszer és sporteszköz 

27. játékáru 

30. virág és kertészeti cikk 

43. emlék és ajándék tárgy 

46. használtcikk 

38. fotócikk 

59. egyéb 

39. optikai cikk 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 111.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/331-4/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

X 

 

 



Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  112. 

Akasztó Község 
Önkormányzatának 
Jegyzője  Nyilvántartási 
száma:  B-77/2010 

Ügyiratszám: Hantos/331-5/2014. 

Neve: Gubán Gáborné 

címe: 6221 Akasztó, Deák F.u.15. 

székhelye: 6221 Akasztó, Deák F.u.15. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

60688352-4789-231-03 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 22124397 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2011.02.01. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 112.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/331-5/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 112.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/331-5/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:112.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/331-5/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

3. textil 

4. ruházat 

5. babatermék 

6. lábbeli és bőráru 

7. Bútor 

11. audiovizuális termék 

16. könyv 

15. szaniteráru 

18. papír és írószer 

21. háztartási tisztítószer 

20. illatszer drogéria 

25. óra és ékszer 

26. sportszer és sporteszköz 

27. játékáru 

29. tapéta 

30. virág és kertészeti cikk 

43. emlék és ajándék tárgy 

X 

 

 



46. használtcikk 

38. fotócikk 

59. egyéb 

45. kreatív hobbi és dekorációs termék 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 112.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/331-5/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  113. 

Akasztó Község 
Önkormányzatának 
Jegyzője  Nyilvántartási 
száma:  B-80/2011 

Ügyiratszám: Hantos/331-6/2014. 

Neve: Szmutka Zsanett 

címe: 6221 Akasztó, Döbrögec tanya 25. 

székhelye: 6221 Akasztó, Döbrögec tanya 25. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

60754152-4789-231-03 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 22419821 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2011.04.06. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 113.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/331-6/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 



   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 113.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/331-6/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:113.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/331-6/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

X 

 

 



3. textil 

4. ruházat 

6. lábbeli és bőráru 

19. papír és írószer 

21. háztartási tisztítószer 

20. illatszer drogéria 

25. óra és ékszer 

26. sportszer és sporteszköz 

27. játékáru 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 113.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/331-6/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  114. 

Akasztó Község 
Önkormányzatának 
Jegyzője  Nyilvántartási 
száma:  B-102/2011 

Ügyiratszám: Hantos/331-7/2014. 

Neve: Géró Milán 

címe: 6221 Akasztó, Tubáni u. 38. 

székhelye: 6221 Akasztó, Tubáni u. 38. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

66353890-4789-231-03 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 34235699 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2013.09.25. módosítása:  megszűnése:  



 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 114.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/331-7/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 114.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/331-7/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 

NEM nem 

X 

 

 



kereskedelem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:114.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/331-7/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

3. textil 

4. ruházat 

5. babatermék 

6. lábbeli és bőráru 

10. audió és vedeóberendezés 

26. sportszer és sporteszköz 

27. játékáru 

45. kreatív hobbi és dekorációs termék 

46. használtcikk 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 114.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/331-7/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  115. 

Marcali Város 
Önkormányzatának 
Jegyzője  
Nyilvántartási 
száma:  215/2011 

Ügyiratszám: Hantos/337/2014. 

Neve: FEST-BEST Kft 



címe: 8714 Kelevíz,Vörösmarty u.56. 

székhelye: 8714 Kelevíz,Vörösmarty u.56. 

cégjegyzékszáma: 14-09-311380   
statisztikai 

száma: 

23323876-8230-113-14 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2012.05.23. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                        Nyilvántartási szám: 115.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/337/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 115.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/337/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:115.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/337/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

 vendéglátás 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 115.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/337/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  116. 

Marcali Város 
Önkormányzatának 
Jegyzője  
Nyilvántartási 
száma:  395/2012 

Ügyiratszám: Hantos/337-2/2014. 

Neve: Kürtösné Szabó Gyöngyi 

X 

 

 



címe: 8700 Marcali, Ősz u. 10. 

székhelye: 8700 Marcali, Ősz u. 10. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

62063047-1-34 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 6211269 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2012.09.12. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                    Nyilvántartási szám: 116.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/337-2/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 116.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/337-2/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:116.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/337-2/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.2 Kávéital ,alkoholmentes és szeszesital értékesítése  

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 116.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/337-2/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  117. 

Salgótarján Megyei 
Jogú Város  Jegyzője  
Nyilvántartási száma:  
B-1328/2013 

Ügyiratszám: Hantos/338/2014. 

X 

 

 



Neve: BÉKEH Kft. 

címe: 3104 Salgótarján , Csokonai u.10. 

székhelye: 3104 Salgótarján , Csokonai u.10. 

cégjegyzékszáma: 12-09-007790   
statisztikai 

száma: 

12380017-8299-113-12 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2013.06.18. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                    Nyilvántartási szám: 117.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/338/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 117.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/338/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelmi 
tevékenység 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:117.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/338/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

59. Egyéb (bioplasma termékcsalád,baktériumtrágyák) 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 117.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/338/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  118. 

Salgótarján Megyei 
Jogú Város  Jegyzője  

Ügyiratszám: Hantos/338-2/2014. 

X 

 

 



Nyilvántartási száma:  
B-1029/2011 

Neve: ÉletOlaj Kft. 

címe: 3104 Salgótarján , Medves Krt. 80. 2/9 

székhelye: 3104 Salgótarján , Medves Krt. 80. 2/9 

cégjegyzékszáma: 12-09-007080   
statisztikai 

száma: 

23045820-1041-113-12 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2011.07.04. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                    Nyilvántartási szám: 118.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/338-2/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 118.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/338-2/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelmi 
tevékenység 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:118.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/338-2/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.11 Egyéb élelmiszer(tojás, étolaj, margarin stb.) 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 118.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/338-2/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  119. 

Törökbálint 
Polgármesteri Hivatal 

Ügyiratszám: Hantos/355/2014. 

X 

 

 



Nyilvántartási száma:  
1317 

Neve: ZSOLBERT Kft. 

címe: 2045 Törökbálint ,0152/12 hrsz. 

székhelye: 2045 Törökbálint ,0152/12 hrsz. 

cégjegyzékszáma: 13-09-115551   
statisztikai 

száma: 

12589395-4677-113-13 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2013.12.19. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                    Nyilvántartási szám: 119.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/355/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 119.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/355/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelmi 
tevékenység 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási szám:119.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/355/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

46. használtcikk 

47. személygépjármű 

48. egyéb gépjármű 

49. személygépjármű és egyéb gépjármű alkatrész 

50. motorkerékpár,motorkerékpár alkatrész és tartozék 

52. mezőgazdasági ipari gép berendezés 

53. irodagép berendezés,irodabútor 

54. speciális gép,berendezés 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 119.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/355/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő Nyilvántartási  száma:  120. 

X 

 

 



 

Törökbálint 
Polgármesteri Hivatal 
Nyilvántartási száma:  
1210 

Ügyiratszám: Hantos/355-2/2014. 

Neve: VITAMIN STATION MAGYARORSZÁG Kft. 

címe: 2045 Törökbálint ,Bottyán János u. 13. 

székhelye: 2045 Törökbálint ,Bottyán János u. 13. 

cégjegyzékszáma: 13-09-085630   
statisztikai 

száma: 

12279113-4617-113-13 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2012.03.27. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                    Nyilvántartási szám: 120.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/355-2/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 120.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/355-2/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelmi 
tevékenység 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási 
szám:120.                       
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/355-2/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.12 közérzetjavító és étrend kiegészítő termék 

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 120.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/355-2/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  121. 

Endrefalva Községi 
Önkormányzat 
Jegyzője Nyilvántartási 
száma: B-27/2013 

Ügyiratszám: Hantos/366/2014. 

Neve: Kovács Gáborné 

címe: 3165 Endrefalva , Besztercebánya út 75. 

székhelye: 3165 Endrefalva , Besztercebánya út 75. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

66187055661923112 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 32482883 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2013.10.25. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                    Nyilvántartási szám: 121.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/366/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 121.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/366/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási 
szám:121.                       
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/366/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

59. Egyéb(géprongy) 

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 121.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/366/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  122. 

Győr Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal 
Nyilvántartási száma: 
13716 

Ügyiratszám: Hantos/378/2014. 

Neve: Lampert Kelemen 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                    Nyilvántartási szám: 122.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 



 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 122.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási 
szám:122.                       
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 122.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  123. 

Győr Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal 
Nyilvántartási száma: 
13714-13017-12921-
12922-12923-12924-
12899-12901-12902-
12905-12906-12907 

Ügyiratszám: Hantos/378-1/2014. 

Neve: NOVAGÁZ KFT. 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                    Nyilvántartási szám: 123.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-1/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 



 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 123.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-1/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási 
szám:123.                       
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-1/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 123.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-1/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

X 

 

 



 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  124. 

Győr Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal 
Nyilvántartási száma: 
11378 

Ügyiratszám: Hantos/378-2/2014. 

                        Hantos/822/2014 

Neve: Bábolnai Pékség Kft. 

címe: 2943 Bábolna, Toldi M. u. 17. 

székhelye: 2943 Bábolna, Toldi M. u. 17. 

cégjegyzékszáma: 11-09-013316   
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                    Nyilvántartási szám: 124.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-2/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 



 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 124.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-2/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási 
szám:124.                       
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-2/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.8. Kenyér és pékáru, sütőipari termék 

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 124.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-2/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

X 

 

 



Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  125. 

Győr Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal 
Nyilvántartási száma: 
10863 

Ügyiratszám: Hantos/378-3/2014. 

Neve: Ceres Zrt. 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                    Nyilvántartási szám: 125.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-3/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 125.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-3/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási 
szám:125.                       
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-3/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 125.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-3/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

X 

 

 



Szombat:  

Vasárnap:  

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  126. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 8927 

Ügyiratszám: Hantos/378-4/2014. 

Neve: Halász Ákos 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                    Nyilvántartási szám: 126.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-4/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 126.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-4/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási 
szám:126.                       
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-4/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 126.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-4/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

X 

 

 



Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  127. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 2/2013/a 

Ügyiratszám: Hantos/378-5/2014. 

Neve: Lux-Energy Kft. 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                                    Nyilvántartási szám: 127.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-5/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 127.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-5/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási 
szám:127.                       
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-5/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 127.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-5/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

X 

 

 



Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  128. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12635 

Ügyiratszám: Hantos/378-6/2014. 

Neve: Morvai Attiláné 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

IV.A kereskedelmi tevékenység helye:                                    Nyilvántartási szám: 128.                      
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-6/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 



ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 128.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-6/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási 
szám:128.                       
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-6/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

X 

 

 



IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 128.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-6/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  129. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 11770-
11772-11995 

Ügyiratszám: Hantos/378-7/2014. 

Neve: PI PÉK Kft. 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     129.                   
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-7/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 



   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 129.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-7/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                                   Nyilvántartási 
szám:129.                       
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-7/2014.   

X 

 

 



Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 129.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-7/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  130. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12702 

Ügyiratszám: Hantos/378-8/2014. 

Neve: PI SÜTŐ Kft. 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 



kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     130.                   
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-8/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 130.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-8/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 

NEM nem 

X 

 

 



              Csomagküldő 
kereskedelem 

III./1. Termékkörök:                                                               Nyilvántartási szám:130.                  
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-8/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 130.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-8/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  131. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 10829 

Ügyiratszám: Hantos/378-9/2014. 

Neve: Rácz Jánosné 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     131.                   
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-9/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 131.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-9/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                               Nyilvántartási szám:131.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-9/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 131.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-9/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  132. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 

Ügyiratszám: Hantos/378-10/2014. 

X 

 

 



száma: 12960 

Neve: Sági Péter 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     132.                   
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-10/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 132.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-10/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                               Nyilvántartási szám:132.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-10/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 132.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-10/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  133. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 

Ügyiratszám: Hantos/378-11/2014. 

X 

 

 



Nyilvántartási 
száma: 11833 

Neve: Szurma Tibor 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     133.                   
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-11/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 133.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-11/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                               Nyilvántartási szám:133.                 
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-11/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 133.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-11/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

I.A kereskedő Nyilvántartási  száma:  134. 

X 

 

 



 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 10374 

Ügyiratszám: Hantos/378-12/2014. 

Neve: TARZOL Kkt. 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     134.                   
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-12/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 



 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 134.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-12/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                               Nyilvántartási szám:134.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-12/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 134.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-12/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

X 

 

 



 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  135. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 13280 

Ügyiratszám: Hantos/378-13/2014. 

Neve: Tibor & Anna Kft. 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     135.                   
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-13/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 



 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 135.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-13/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                               Nyilvántartási szám:135.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-13/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 135.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-13/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

X 

 

 



 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  136. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 13185 

Ügyiratszám: Hantos/378-14/2014. 

Neve: WINKER Bt. 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     136.                   
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-14/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 136.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-14/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                               Nyilvántartási szám:136.                 
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-14/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 136.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-14/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

X 

 

 



Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  137. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12927 

Ügyiratszám: Hantos/378-15/2014. 

Neve: BENKOVICH TAMÁS 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     137.                   
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-15/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 137.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-15/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                               Nyilvántartási szám:137.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-15/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 137.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-15/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

X 

 

 



Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  138. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12919 

Ügyiratszám: Hantos/378-16/2014. 

Neve: IQ-ZEN Kft. 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     138.                   
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-16/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 



egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 138.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-16/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                               Nyilvántartási szám:138.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-16/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 138.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-16/2014. 

Hétfő:  

X 

 

 



Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  139. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 13625 

Ügyiratszám: Hantos/378-17/2014. 

Neve: JUGIS 2007 Kft. 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     139.                   
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-17/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 



ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 139.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-17/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                               Nyilvántartási szám:139.            
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-17/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 139.      

X 

 

 



                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-17/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  140. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 13462 

Ügyiratszám: Hantos/378-18/2014. 

Neve: NIFÁR Kft. 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     140.                   
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-18/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 



 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 140.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-18/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                               Nyilvántartási szám:140.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-18/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 140.      

X 

 

 



                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-18/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  141. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 13709 

Ügyiratszám: Hantos/378-19/2014. 

Neve: ORIN-HUNGARY Kft. 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     141.                   
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-19/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 



   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 141.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-19/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                               Nyilvántartási szám:141.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-19/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

X 

 

 



  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 141.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-19/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  142. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 13686 

Ügyiratszám: Hantos/378-20/2014. 

Neve: SZERAM Kft. 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     142.                   



                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-20/2014.  
Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 142.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-20/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                               Nyilvántartási szám:142.                
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-20/2014.   

X 

 

 



Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 142.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-20/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  143. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 13567 

Ügyiratszám: Hantos/378-21/2014. 

Neve: ORYX PAPÍR Kft. 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 



kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     143.                   
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-21/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 143.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-21/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 

NEM nem 

X 

 

 



              Csomagküldő 
kereskedelem 

III./1. Termékkörök:                                                               Nyilvántartási szám:143.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-21/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 143.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-21/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  144. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 10757 

Ügyiratszám: Hantos/378-22/2014. 

Neve: SZERAM Kft. 

címe:  



székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     144.                   
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-22/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 144.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-22/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                               Nyilvántartási szám:144.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-22/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 144.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-22/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  145. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 

Ügyiratszám: Hantos/378-23/2014. 

X 

 

 



Nyilvántartási 
száma: 12914 

Neve: AgrárPlanéta Kft. 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     145.                   
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-23/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 145.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-23/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                               Nyilvántartási szám:145.         
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-23/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 145.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-23/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  146. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 13419 

Ügyiratszám: Hantos/378-24/2014. 

Neve: AGROGENIUS  Kft. 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     146.                   
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-24/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 



 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 146.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-24/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                               Nyilvántartási szám:146.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-24/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 146.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-24/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

X 

 

 



 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  147. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12439 

Ügyiratszám: Hantos/378-25/2014. 

Neve: Ár Zsombor 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     147.                   
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-25/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 147.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-25/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                               Nyilvántartási szám:147.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-25/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 147.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-25/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

X 

 

 



Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  148. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12429 

Ügyiratszám: Hantos/378-26/2014. 

Neve: ARBO-FUTÁR Kft. 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     148.                   
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-26/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 148.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-26/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                               Nyilvántartási szám:148.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-26/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 148.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-26/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

X 

 

 



Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  149. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 11496 

Ügyiratszám: Hantos/378-27/2014. 

Neve: ARBOVIT  Kft. 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                  Nyilvántartási szám: 149.                    
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-27/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 



ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 149.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-27/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                               Nyilvántartási szám:149.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-27/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 149.      

X 

 

 



                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-27/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  150. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 13037 

Ügyiratszám: Hantos/378-28/2014. 

Neve: BALÁZS EDIT 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     150.                   
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-28/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   



Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 150.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-28/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                               Nyilvántartási szám:150.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-28/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

X 

 

 



IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 150.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-28/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  151. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 13219 

Ügyiratszám: Hantos/378-29/2014. 

Neve: Baloghné Kobán Terézia 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     151.                   
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-29/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 



   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 151.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-29/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                               Nyilvántartási szám:151.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-29/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

X 

 

 



  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 151.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-29/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  152. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12026 

Ügyiratszám: Hantos/378-30/2014. 

Neve: Benkó János 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 



kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     152.                   
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-30/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 152.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-30/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 

NEM nem 

X 

 

 



              Csomagküldő 
kereskedelem 

III./1. Termékkörök:                                                               Nyilvántartási szám:152.              
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-30/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 152.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-30/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  153. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 10504 

Ügyiratszám: Hantos/378-31/2014. 

Neve: Bezselics Emilia 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     153.                   
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-31/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 153.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-31/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                               Nyilvántartási szám:153.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-31/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 153.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-31/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  154. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12981 

Ügyiratszám: Hantos/378-32/2014. 

Neve: BioMagnetPlusz Kft. 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     154.                   
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-32/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 154.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-32/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                               Nyilvántartási szám:154.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-32/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 154.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-32/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  155. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 11438 

Ügyiratszám: Hantos/378-33/2014. 

Neve: Bodai Sándor 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     155.                   
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-33/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 155.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-33/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                               Nyilvántartási szám:155.                
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-33/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 155.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-33/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  156. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 

Ügyiratszám: Hantos/378-34/2014. 

X 

 

 



Nyilvántartási 
száma: 12278 

Neve: Bognár Sándor 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     156.                   
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-34/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 156.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-34/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                               Nyilvántartási szám:156.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-34/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 156.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-34/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  157. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 

Ügyiratszám: Hantos/378-35/2014. 

X 

 

 



Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 13224 

Neve: Bóka Attiláné 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     157.                   
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-35/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 157.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-35/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                               Nyilvántartási szám:157.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-35/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 157.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-35/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

I.A kereskedő Nyilvántartási  száma:  158. 

X 

 

 



 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 10819 

Ügyiratszám: Hantos/378-36/2014. 

Neve: Boldizsár Erzsébet 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     158.                   
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-36/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 



 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 158.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-36/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                               Nyilvántartási szám:158.        
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-36/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV. Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 158.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-36/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

X 

 

 



 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  159. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12557 

Ügyiratszám: Hantos/378-37/2014. 

Neve: Borbély Éva Ágnes 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     159.                   
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-37/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 



 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 159.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-37/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                               Nyilvántartási szám:159.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-37/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 159.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-37/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

X 

 

 



 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  160. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 10579 

Ügyiratszám: Hantos/378-38/2014. 

Neve: BorPont Kft. 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     160.                   
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-38/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 160.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-38/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                               Nyilvántartási szám:160.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-38/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 160.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-38/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

X 

 

 



Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  161. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 11573 

Ügyiratszám: Hantos/378-39/2014. 

Neve: CLEARWATER Kft. 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     161.                   
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-39/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 161.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-39/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                               Nyilvántartási szám:161.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-39/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 161.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-39/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

X 

 

 



Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  162. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 11357 

Ügyiratszám: Hantos/378-40/2014. 

Neve: Czuppon Dénes Zsolt 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

IV.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     162.                   
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-40/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 162.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-40/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III../1. Termékkörök:                                                               Nyilvántartási szám:162.        
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-40/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 162.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-40/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

X 

 

 



Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  163. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 10411-
13269 

Ügyiratszám: Hantos/378-41/2014. 

Neve: Dávid Csaba István 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     163.                   
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-41/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 163.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-41/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                               Nyilvántartási szám:163.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-41/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 163.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-41/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

X 

 

 



Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  164. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 10943 

Ügyiratszám: Hantos/378-42/2014. 

Neve: Dér Iván 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     164.                   
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-42/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 164.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-42/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                                               Nyilvántartási szám:164.                      
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-42/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                              Nyilvántartási szám: 164.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-42/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

X 

 

 



Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  165. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12179 

Ügyiratszám: Hantos/378-43/2014. 

Neve: Dolce Notte Kft. 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     165.                   
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-43/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 



egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 165.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-43/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:165.                       
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-43/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 165.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-43/2014. 

Hétfő:  

X 

 

 



Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  166. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 13272 

Ügyiratszám: Hantos/378-44/2014. 

Neve: DOSCO Kft. 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     166.                   
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-44/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 



működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 166.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-44/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:166.                       
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-44/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 166.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-44/2014. 

Hétfő:  

X 

 

 



Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  167. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 10853 

Ügyiratszám: Hantos/378-45/2014. 

Neve: Dubraviczky Eszter 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     167.                   
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-45/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 



működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 167.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-45/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:167.                       
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-45/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 167.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-45/2014. 

Hétfő:  

X 

 

 



Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  168. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 10547 

Ügyiratszám: Hantos/378-46/2014. 

Neve: EISLAND Kft. 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     168.                   
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-46/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 



működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 168.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-46/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:168.                       
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-46/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 168.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-46/2014. 

Hétfő:  

X 

 

 



Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  169. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12142 

Ügyiratszám: Hantos/378-47/2014. 

Neve: Engyelné Koncz Judit Zsuzsanna 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     169.                   
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-47/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 



működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 169.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-47/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:169.                       
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-47/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 169.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-47/2014. 

Hétfő:  

X 

 

 



Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  170. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 10438 

Ügyiratszám: Hantos/378-48/2014. 

Neve: EURO-MOBIL-TRANS KFT. 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     170.                   
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-48/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 



ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 170.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-48/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:170.                       
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-48/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 170.      

X 

 

 



                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-48/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  171. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 11338 

Ügyiratszám: Hantos/378-49/2014. 

Neve: FERROKONTAKT  KFT. 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     171.                   
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-49/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 



 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 171.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-49/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:171.                       
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-49/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 171.      

X 

 

 



                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-49/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  172. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 10526 

Ügyiratszám: Hantos/378-50/2014. 

Neve: Fittler Tibor Gábor 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     172.                   
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-50/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   



Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 172.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-50/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:172.                       
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-50/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

X 

 

 



IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 172.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-50/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  173. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 13434 

Ügyiratszám: Hantos/378-51/2014. 

Neve: Fódi Ákos  

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     173.                   
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-51/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 



   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 173.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-51/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:173.                       
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-51/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

X 

 

 



  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 173.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-51/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  174. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12065 

Ügyiratszám: Hantos/378-52/2014. 

Neve: Foki Zoltán 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     174.                   
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-52/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 



   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 174.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-52/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:174.                       
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-52/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

X 

 

 



  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 174.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-52/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  175. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12737 

Ügyiratszám: Hantos/378-53/2014. 

Neve: Frauhammer Anikó 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     175.                   
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-53/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 



   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 175.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-53/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:175.                       
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-53/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

X 

 

 



  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 175.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-53/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  176. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 13038 

Ügyiratszám: Hantos/378-54/2014. 

Neve: GARMADA Kft. 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     176.                   
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-54/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 



   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 176.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-54/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:176.                       
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-54/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

X 

 

 



  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 176.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-54/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  177. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 11419 

Ügyiratszám: Hantos/378-55/2014. 

Neve: Gayer Attila 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     177.                   
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-55/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 



   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 177.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-55/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:177.                       
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-55/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

X 

 

 



  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 177.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-55/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  178. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12510 

Ügyiratszám: Hantos/378-56/2014. 

Neve: Gergely László Csaba 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:                            Nyilvántartási szám:     178.                   
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-56/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 



   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 178.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-56/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:178.                       
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-56/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

X 

 

 



  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 178.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-56/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  179. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 11336 

Ügyiratszám: Hantos/378-57/2014. 

Neve: Gintli Ákos 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

IV.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     179.                    
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-57/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 



   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 179.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-57/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:179.                       
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-57/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

X 

 

 



  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 179.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-57/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  180. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 11548 

Ügyiratszám: Hantos/378-58/2014. 

Neve: GML Magyarország Kft. 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

IV.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     180.                    
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-58/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 



   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 180.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-58/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:180.                       
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-58/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

X 

 

 



  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 180.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-58/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  181. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12550 

Ügyiratszám: Hantos/378-59/2014. 

Neve: Gombor István 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     181.                    
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-59/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 



   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 181.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-59/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:181.                       
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-59/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

X 

 

 



  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 181.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-59/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  182. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 11364 

Ügyiratszám: Hantos/378-60/2014. 

Neve: Gottwald László Miklós 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     182.                    
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-60/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 



   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 182.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-60/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:182.                       
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-60/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

X 

 

 



  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 182.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-60/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  183. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12490 

Ügyiratszám: Hantos/378-61/2014. 

Neve: GSB-Petrol Kft. 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     183.                    
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-61/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 



   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 183.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-61/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:183.                       
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-61/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

X 

 

 



  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 183.      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-61/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  184. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 11089 

Ügyiratszám: Hantos/378-62/2014. 

Neve: GSM-FOREVER Kft. 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     184.                    
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-62/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 



   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 184.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-62/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:184.                       
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-62/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

X 

 

 



  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 184      
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-62/014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  185 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 11953 

Ügyiratszám: Hantos/378-63/014. 

Neve: Gulyás Mercédesz 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     185                    
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-63/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 



   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 185                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-63/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:185                       
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-63/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

X 

 

 



  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 185.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-63/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  186. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12545 

Ügyiratszám: Hantos/378-64/2014. 

Neve: Gyűrű Ferencné 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     186.                    
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-64/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 



   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 186.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-64/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:186.                     
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-64/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

X 

 

 



  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 186.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-64/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  187. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 11851 

Ügyiratszám: Hantos/378-65/2014. 

Neve: Halász Norbert 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     187.                    
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-65/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 



   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 187.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-65/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:187.                     
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-65/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

X 

 

 



  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 187.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-65/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  188. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12242 

Ügyiratszám: Hantos/378-66/2014. 

Neve: Hámori Péter 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     188.                    
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-66/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 



   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 188.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-66/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:188.                     
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-66/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

X 

 

 



  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 188.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-66/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  189. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12364 

Ügyiratszám: Hantos/378-67/2014. 

Neve: Handli  Edit 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     189.                    
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-67/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 



   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 189.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-67/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:189.                     
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-67/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

X 

 

 



  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 189.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-67/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  190. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 11787 

Ügyiratszám: Hantos/378-68/2014. 

Neve: Hangszerdiszkont.hu Kft. 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     190.                    
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-68/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 



   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 190.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-68/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:190.                     
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-68/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

X 

 

 



  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 190.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-68/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  191. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 11298 

Ügyiratszám: Hantos/378-69/2014. 

Neve: HAPPY CHOCO  Kft. 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     191.                    
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-69/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 



   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 191.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-69/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:191.                     
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-69/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

X 

 

 



  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 191.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-69/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  192. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 13296 

Ügyiratszám: Hantos/378-70/2014. 

Neve: Hegedűs László 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     192.                    
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-70/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 



   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 192.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-70/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:192.                     
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-70/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

X 

 

 



  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 192.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-70/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  193. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12671 

Ügyiratszám: Hantos/378-71/2014. 

Neve: Hegyi Zsuzsanna 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     193.                    
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-71/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 



   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 193.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-71/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:193.                     
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-71/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

X 

 

 



  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 193.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-71/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  194. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 13390 

Ügyiratszám: Hantos/378-72/2014. 

Neve: Hori Autó  Kft. 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     194.                    
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-72/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 



   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 194.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-72/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:194.                     
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-72/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

X 

 

 



  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 194.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-72/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  195. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 11528 

Ügyiratszám: Hantos/378-73/2014. 

Neve: Horváth Attila 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     195.                    
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-73/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 



   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 195.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-73/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:195.                     
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-73/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

X 

 

 



  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 195.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-73/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  196. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12771 

Ügyiratszám: Hantos/378-74/2014. 

Neve: Horváth László 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     196.                    
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-74/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 



   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 196.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-74/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:196.                     
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-74/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

X 

 

 



  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 196.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-74/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  197. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12947 

Ügyiratszám: Hantos/378-75/2014. 

Neve: Horváthné Kovács Márta 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     197.                    
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-75/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 



   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 197.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-75/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:197.                     
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-75/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

X 

 

 



  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 197.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-75/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  198. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 10341 

Ügyiratszám: Hantos/378-76/2014. 

Neve: ICE-SPORT Kft. 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     198.                    
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-76/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 



   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 198.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-76/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:198.                     
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-76/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

X 

 

 



  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 198.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-76/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  199. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 11650 

Ügyiratszám: Hantos/378-77/2014. 

Neve: Illés László Zoltán 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     199.                    
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-77/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 



   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 199.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-77/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:199.                     
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-77/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

X 

 

 



  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 199.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-77/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  200. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 10974-
11043 

Ügyiratszám: Hantos/378-78/2014. 

Neve: INNOJET HUNGÁRIA Kft. 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     200.                    
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-78/2014.  



Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 200.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-78/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:200.                     
                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-78/2014.   

X 

 

 



Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 200.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-78/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  201. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12573-
12459 

Ügyiratszám: Hantos/378-79/2014. 

Neve: IQ-ZÓNA Kft. 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 



II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     201.                    
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-79/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 201.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-79/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:201.                     

X 

 

 



                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-79/2014.   
Sorszám Megnevezés:  

 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 201.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-79/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  202. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12035 

Ügyiratszám: Hantos/378-80/2014. 

Neve: JB TRAVEL  Kft. 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 



II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     202.                    
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-80/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 202.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-80/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:202.                     

X 

 

 



                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-80/2014.   
Sorszám Megnevezés:  

 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 202.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-80/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  203. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 13063 

Ügyiratszám: Hantos/378-81/2014. 

Neve: Juhász Sándorné 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 



II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     203.                    
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-81/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 203.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-81/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:203.                     

X 

 

 



                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-81/2014.   
Sorszám Megnevezés:  

 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 203.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-81/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  204. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 11578 

Ügyiratszám: Hantos/378-82/2014. 

Neve: Juhász-Depó Kft. 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 



II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     204.                    
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-82/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 204.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-82/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:204.                     

X 

 

 



                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-82/2014.   
Sorszám Megnevezés:  

 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 204.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-82/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  205. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 13297 

Ügyiratszám: Hantos/378-83/2014. 

Neve: KÁNTOR PÉTER 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 



II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     205.                    
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-83/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 205.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-83/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:205.                     

X 

 

 



                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-83/2014.   
Sorszám Megnevezés:  

 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 205.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-83/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  206. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12283 

Ügyiratszám: Hantos/378-84/2014. 

Neve: Károlyi Zsolt 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 



II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     206.                    
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-84/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 206.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-84/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:206.                     

X 

 

 



                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-84/2014.   
Sorszám Megnevezés:  

 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 206.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-84/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  207. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12325 

Ügyiratszám: Hantos/378-85/2014. 

Neve: Kelemen Ákos 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 



II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     207.                    
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-85/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 207.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-85/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:207.                     

X 

 

 



                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-85/2014.   
Sorszám Megnevezés:  

 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 207.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-85/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  208. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12629 

Ügyiratszám: Hantos/378-86/2014. 

Neve: Kercza Károly 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 



II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     208.                    
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-86/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 208.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-86/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:208.                     

X 

 

 



                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-86/2014.   
Sorszám Megnevezés:  

 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 208.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-86/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  209. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 10346 

Ügyiratszám: Hantos/378-87/2014. 

Neve: Kiss Edit 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 



II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     209.                    
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-87/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 209.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-87/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:209.                     

X 

 

 



                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-87/2014.   
Sorszám Megnevezés:  

 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 209.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-87/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  210. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 10465 

Ügyiratszám: Hantos/378-88/2014. 

Neve: Kovács Balázs 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 



II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     210.                    
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-88/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 210.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-88/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:210.                     

X 

 

 



                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-88/2014.   
Sorszám Megnevezés:  

 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 210.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-88/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  211. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12859 

Ügyiratszám: Hantos/378-89/2014. 

Neve: Kovács László Józsefné 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 



II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     211.                    
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-89/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 211.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-89/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:211.                     

X 

 

 



                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-89/2014.   
Sorszám Megnevezés:  

 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 211.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-89/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  212. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12551 

Ügyiratszám: Hantos/378-90/2014. 

Neve: Kristóf Tibor 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 



II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     212.                    
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-90/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 212.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-90/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:212.                     

X 

 

 



                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-90/2014.   
Sorszám Megnevezés:  

 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 212.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-90/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  213. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12074 

Ügyiratszám: Hantos/378-91/2014. 

Neve: KULTÚRA &TURISZTIKA Közhasznú NonProfit Korlátolt Felelősségű társaság 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 



II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     213.                    
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-91/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 213.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-91/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:213.                     

X 

 

 



                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-91/2014.   
Sorszám Megnevezés:  

 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 213.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-91/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  214. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12284 

Ügyiratszám: Hantos/378-92/2014. 

Neve: Lajos László 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 



II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     214.                    
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-92/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 214.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-92/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:214.                     

X 

 

 



                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-92/2014.   
Sorszám Megnevezés:  

 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 214.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-92/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  215. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 11622 

Ügyiratszám: Hantos/378-93/2014. 

Neve: László Jánosné 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 



II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     215.                    
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-93/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 215.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-93/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:215.                     

X 

 

 



                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-93/2014.   
Sorszám Megnevezés:  

 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 215.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-93/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  216. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 10523 

Ügyiratszám: Hantos/378-94/2014. 

Neve: L_CONT Villamossági Kft. 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 



II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     216.                    
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-94/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 216.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-94/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:216.                     

X 

 

 



                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-94/2014.   
Sorszám Megnevezés:  

 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 216.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-94/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  217. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 10524 

Ügyiratszám: Hantos/378-95/2014. 

Neve: LOVASVILÁG Kereskedelmi Kft. 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 



II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     217.                    
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-95/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 217.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-95/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:217.                     

X 

 

 



                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-95/2014.   
Sorszám Megnevezés:  

 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 217.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-95/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  218. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 11620 

Ügyiratszám: Hantos/378-96/2014. 

Neve: Magyar Kultúra Kiadó  Kft. 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 



II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     218.                    
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-96/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 218.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-96/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:218.                     

X 

 

 



                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-96/2014.   
Sorszám Megnevezés:  

 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 218.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-96/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  219. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12315 

Ügyiratszám: Hantos/378-97/2014. 

Neve: Medi-Light  Kft. 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 



II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     219.                    
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-97/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 219.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-97/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:219.                     

X 

 

 



                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-97/2014.   
Sorszám Megnevezés:  

 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 219.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-97/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  220. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 13048 

Ügyiratszám: Hantos/378-98/2014. 

Neve: Melcore Bt. 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 



II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     220.                    
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-98/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 220.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-98/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:220.                     

X 

 

 



                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-98/2014.   
Sorszám Megnevezés:  

 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 220.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-98/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  221. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 13111 

Ügyiratszám: Hantos/378-99/2014. 

Neve: MESTER-GÁZ KFT. 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 



II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     221.                    
                                                                                  Ügyiratszám: Hantos/378-99/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 221.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-99/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:221.                     

X 

 

 



                                                                                 Ügyiratszám: Hantos/378-99/2014.   
Sorszám Megnevezés:  

 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 221.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-99/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  222. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 11852 

Ügyiratszám: Hantos/378-100/2014. 

Neve: Molnár Anita 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 



II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     222.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-100/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 222.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-100/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:222.                     

X 

 

 



                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-100/2014.   
Sorszám Megnevezés:  

 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 222.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-100/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  223. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 11453 

Ügyiratszám: Hantos/378-101/2014. 

Neve: Molnár Arnold Istvánné 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 



II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     223.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-101/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 223.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-101/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:223.                     

X 

 

 



                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-101/2014.   
Sorszám Megnevezés:  

 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 223.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-101/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  224. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 10602 

Ügyiratszám: Hantos/378-102/2014. 

Neve: Molnár Csilla 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 



II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     224.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-102/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 224.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-102/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:224.                     

X 

 

 



                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-102/2014.   
Sorszám Megnevezés:  

 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 224.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-102/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  225. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 10529 

Ügyiratszám: Hantos/378-103/2014. 

Neve: Molnár Gyula 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 



II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     225.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-103/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 225.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-103/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:225.                     

X 

 

 



                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-103/2014.   
Sorszám Megnevezés:  

 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 225.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-103/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  226. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12602 

Ügyiratszám: Hantos/378-104/2014. 

Neve: MONREÁL Kft. 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 



II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     226.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-104/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 226.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-104/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:226.                     

X 

 

 



                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-104/2014.   
Sorszám Megnevezés:  

 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 226.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-104/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  227. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12635 

Ügyiratszám: Hantos/378-105/2014. 

Neve: Morvai Attiláné 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 



II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     227.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-105/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 227.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-105/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:227.                     

X 

 

 



                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-105/2014.   
Sorszám Megnevezés:  

 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 227.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-105/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  228. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 11463 

Ügyiratszám: Hantos/378-106/2014. 

Neve: Nagy tamás 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 



II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     228.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-106/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 228.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-106/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:228.                     

X 

 

 



                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-106/2014.   
Sorszám Megnevezés:  

 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 228.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-106/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  229. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 11837 

Ügyiratszám: Hantos/378-107/2014. 

Neve: ND Walking Kft. 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 



II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     229.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-107/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 229.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-107/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:229.                     

X 

 

 



                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-107/2014.   
Sorszám Megnevezés:  

 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 229.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-107/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  230. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 10459-
12586 

Ügyiratszám: Hantos/378-108/2014. 

Neve: Németh Zsolt István 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  



 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     230.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-108/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 230.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-108/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 

NEM nem 

X 

 

 



kereskedelem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:230.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-108/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 230.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-108/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  231. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 10422 

Ügyiratszám: Hantos/378-109/2014. 

Neve: Neubauer Tamás 

címe:  



székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     231.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-109/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 231.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-109/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:231.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-109/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 231.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-109/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  232. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12229 

Ügyiratszám: Hantos/378-110/2014. 

Neve: Orossné Kotek Andrea 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     232.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-110/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 232.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-110/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:232.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-110/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 232.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-110/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  233. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 10327 

Ügyiratszám: Hantos/378-111/2014. 

Neve: Pajor Violetta 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     233.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-111/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 233.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-111/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:233.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-111/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 233.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-111/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  234. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 11572 

Ügyiratszám: Hantos/378-112/2014. 

Neve: Paperdői Borudvar Kft. 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     234.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-112/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 234.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-112/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:234.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-112/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 234.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-112/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  235. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12374 

Ügyiratszám: Hantos/378-113/2014. 

Neve: Papp Péter 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     235.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-113/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 235.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-113/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:235.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-113/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 235.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-113/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  236. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12501 

Ügyiratszám: Hantos/378-114/2014. 

Neve: PARA &CO Kft. 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     236.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-114/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 236.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-114/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:236.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-114/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 236.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-114/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  237. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 10430 

Ügyiratszám: Hantos/378-115/2014. 

Neve: Párkányiné Berki Ilona 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     237.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-115/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 237.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-115/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:237.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-115/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 237.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-115/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  238. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12307 

Ügyiratszám: Hantos/378-116/2014. 

Neve: PATINÁS GALÉRIA Bt. 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     238.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-116/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 238.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-116/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:238.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-116/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 238.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-116/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  239. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12340 

Ügyiratszám: Hantos/378-117/2014. 

Neve: PEVA-GASZTRO Kft. 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     239.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-117/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 239.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-117/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:239.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-117/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 239.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-117/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  240. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12698 

Ügyiratszám: Hantos/378-118/2014. 

Neve: PIJÁRÉ Kft. 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     240.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-118/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 240.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-118/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:240.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-118/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 240.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-118/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  241. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 11359 

Ügyiratszám: Hantos/378-119/2014. 

Neve: Puskás László Károly 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     241.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-119/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 241.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-119/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:241.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-119/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 241.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-119/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  242. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 11478 

Ügyiratszám: Hantos/378-120/2014. 

Neve: Pusztai Barbara Erzsébet 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     242.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-120/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 242.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-120/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:242.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-120/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 242.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-120/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  243. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 10590 

Ügyiratszám: Hantos/378-121/2014. 

Neve: R.A.B.-Győr Kft. 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     243.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-121/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 243.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-121/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:243.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-121/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 243.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-121/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  244. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 10337 

Ügyiratszám: Hantos/378-122/2014. 

Neve: Rabi Zsolt 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     244.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-122/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 244.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-122/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:244.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-122/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 244.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-122/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  245. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12521 

Ügyiratszám: Hantos/378-123/2014. 

Neve: Ravasz Jenőné 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     245.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-123/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 245.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-123/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:245.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-123/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 245.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-123/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  246. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12206 

Ügyiratszám: Hantos/378-124/2014. 

Neve: Réti Károly 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     246.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-124/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 246.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-124/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:246.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-124/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 246.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-124/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  247. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 10599 

Ügyiratszám: Hantos/378-125/2014. 

Neve: Rusz Roland János 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     247.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-125/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 247.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-125/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:247.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-125/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 247.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-125/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  248. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 13203 

Ügyiratszám: Hantos/378-126/2014. 

Neve: Sales Market 2011 Kft. 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     248.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-126/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 248.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-126/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:248.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-126/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 248.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-126/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  249. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 11813 

Ügyiratszám: Hantos/378-127/2014. 

Neve: Sallai Gábor 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     249.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-127/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 249.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-127/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:249.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-127/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 249.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-127/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  250. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12773 

Ügyiratszám: Hantos/378-128/2014. 

Neve: Sándor Rudolf 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     250.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-128/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 250.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-128/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:250.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-128/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 250.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-128/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  251. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12417 

Ügyiratszám: Hantos/378-129/2014. 

Neve: Schendi Péterné 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     251.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-129/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 251.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-129/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:251.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-129/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 251.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-129/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  252. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12332 

Ügyiratszám: Hantos/378-130/2014. 

Neve: SCHENDL-VIRÁG Kft. 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     252.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-130/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 252.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-130/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:252.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-130/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 252.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-130/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  253. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12814 

Ügyiratszám: Hantos/378-131/2014. 

Neve: SHOP DESIGN Kft. 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     253.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-131/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 253.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-131/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:253.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-131/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 253.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-131/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  254. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12972 

Ügyiratszám: Hantos/378-132/2014. 

Neve: SKANDINÁV PLUSZ  Kft. 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     254.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-132/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 254.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-132/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:254.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-132/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 254.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-132/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  255. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 10843 

Ügyiratszám: Hantos/378-133/2014. 

Neve: SOLARTEX  Kft. 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     255.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-133/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 255.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-133/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:255.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-133/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 255.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-133/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  256. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12900 

Ügyiratszám: Hantos/378-134/2014. 

Neve: STOKK 2000  Kft. 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     256.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-134/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 256.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-134/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:256.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-134/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 256.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-134/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  257. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 13161 

Ügyiratszám: Hantos/378-135/2014. 

Neve: Strausz Rezső 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     257.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-135/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 257.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-135/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:257.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-135/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 257.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-135/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  258. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 11371 

Ügyiratszám: Hantos/378-136/2014. 

Neve: Sulyok István Zsoltné 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     258.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-136/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 258.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-136/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:258.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-136/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 258.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-136/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  259. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 11035 

Ügyiratszám: Hantos/378-137/2014. 

Neve: SzabóDávid 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     259.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-137/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 259.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-137/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:259.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-137/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 259.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-137/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  260. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 13263 

Ügyiratszám: Hantos/378-138/2014. 

Neve: Szabó Patrícia 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     260.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-138/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 260.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-138/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:260.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-138/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 260.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-138/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  261. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 13071 

Ügyiratszám: Hantos/378-139/2014. 

Neve: Szalai Ernő 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     261.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-139/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 261.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-139/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:261.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-139/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 261.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-139/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  262. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12619 

Ügyiratszám: Hantos/378-140/2014. 

Neve: Szűcs Istvánné 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     262.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-140/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 262.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-140/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:262.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-140/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 262.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-140/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  263. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 10550 

Ügyiratszám: Hantos/378-141/2014. 

Neve: TARITI CSEMEGE Kereskedelmi Kft. 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     263.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-141/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 263.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-141/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:263.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-141/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 263.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-141/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  264. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12492 

Ügyiratszám: Hantos/378-142/2014. 

Neve: TEMPÓ-ÉP 2003 Bt. 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     264.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-142/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 264.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-142/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                   
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:264.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-142/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 264.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-142/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  265. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 10442 

Ügyiratszám: Hantos/378-143/2014. 

Neve: Tenderwest  Bt. 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     265.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-143/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 265.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-143/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:265.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-143/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 265.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-143/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  265. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 10442 

Ügyiratszám: Hantos/378-143/2014. 

Neve: Tenderwest  Bt. 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     265.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-143/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 265.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-143/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:265.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-143/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 265.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-143/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  266. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 11666 

Ügyiratszám: Hantos/378-144/2014. 

Neve: TEVI Vendéglátó Kft. 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     266.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-144/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 266.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-144/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:266.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-144/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 266.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-144/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  267. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 13023 

Ügyiratszám: Hantos/378-145/2014. 

Neve: Tokovicz Tamás 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     267.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-145/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 267.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-145/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:267.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-145/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 267.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-145/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  268. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 11188 

Ügyiratszám: Hantos/378-146/2014. 

Neve: TORLAND-KER Kft. 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     268.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-146/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 268.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-146/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:268.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-146/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 268.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-146/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  269. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12472 

Ügyiratszám: Hantos/378-147/2014. 

Neve: Tóth Rita 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     269.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-147/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 269.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-147/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:269.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-147/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 269.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-147/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  270. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12752 

Ügyiratszám: Hantos/378-148/2014. 

Neve: Túróczi István 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     270.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-148/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 270.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-148/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

II./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:270.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-148/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 270.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-148/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  271. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 13588 

Ügyiratszám: Hantos/378-149/2014. 

Neve: TV PRODUCTS RETAIL Kft. 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     271.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-149/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 271.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-149/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:271.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-149/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 271.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-149/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  272. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 11763 

Ügyiratszám: Hantos/378-150/2014. 

Neve: UNIKLUB Vendéglátó és Szolgáltató Kft. 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     272.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-150/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 272.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-150/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:272.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-150/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 272.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-150/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  273. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 10804 

Ügyiratszám: Hantos/378-151/2014. 

Neve: Vero-Medical Kft. 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     273.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-151/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 273.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-151/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:273.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-151/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 273.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-151/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  274. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 13468 

Ügyiratszám: Hantos/378-152/2014. 

Neve: Videokay Kft. 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     274.                    
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-152/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 274.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-152/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:274.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-152/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 274.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-152/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  275. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12582 

Ügyiratszám: Hantos/378-153/2014. 

Neve: VILLAGE ART  Kft. 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     275.                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-153/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 275.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-153/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III/1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:275.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-153/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 275.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-153/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  276. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 10428 

Ügyiratszám: Hantos/378-154/2014. 

Neve: Virányiné Karakai Anita 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     276.                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-154/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 276.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-154/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:276.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-154/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 276.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-154/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  277. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 11617 

Ügyiratszám: Hantos/378-155/2014. 

Neve: Webshow Studio Kft. 

X 

 

 



címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     277.                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-155/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 277.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-155/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:277.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-155/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 277.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-155/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  278. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 
Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12722-
13028 

Ügyiratszám: Hantos/378-156/2014. 

X 

 

 



Neve: Zöldvilág Center Kft. 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     278.                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-156/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 278.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-156/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:278.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-156/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 278.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-156/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  279. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 

Ügyiratszám: Hantos/378-157/2014. 

X 

 

 



Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 8927 

Neve: Halász Ákos 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     279.                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-157/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 279.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-157/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:279.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-157/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 279.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-157/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  280. 

Győr Megyei 
Jogú Város 
Önkormányzata 

Ügyiratszám: Hantos/378-158/2014. 

X 

 

 



Polgármesteri 
Hivatal 
Nyilvántartási 
száma: 12635 

Neve: Morvai Attiláné 

címe:  

székhelye:  

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     280.                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/378-158/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 280.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/378-158/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:280.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/378-158/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 280.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/378-158/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  281. 

Nyírbátor 
Város Jegyzője 
Nyilvántartási 

Ügyiratszám: Hantos/407/2014. 

X 

 

 



száma: 
1474/B/2014/B 

Neve: GLL PROJEKT Kft. 

címe: 4300 Nyírbátor , Bajcsy-Zsilinszky Endre u.66 

székhelye: 4300 Nyírbátor , Bajcsy-Zsilinszky Endre u.66 

cégjegyzékszáma: 15-09-081802   
statisztikai 

száma: 

24925282-4711-113-15 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2014.04.07. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     281.                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/407/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 281.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/407/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:281.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/407/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 

3. textil 

26. Sportszer,sporteszköz 

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IVNyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 281.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/407/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  282. 

X 

 

 



Nyírbátor 
Város Jegyzője 
Nyilvántartási 
száma: 
1473/B/2014/B 

Ügyiratszám: Hantos/407-1/2014. 

Neve: Kádárné Kiss Anikó 

címe: 4300 Nyírbátor , Szentvér u. 104/A 

székhelye: 4300 Nyírbátor ,  Szentvér u.104/A 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

79890771-4791-231-15 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 35539934 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2014.04.04. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     282.                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/407-1/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 282.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/407-1/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:282.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/407-1/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.7 Zöldség-gyümülcs 

3. textil 

4. Ruházat 

6.7.9.10.11.46. Lábbeli, bútor, villamos háztartási készülék,audió és videoberendezés,audiovizuális 
termék,használcikk 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 282.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/407-1/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő Nyilvántartási  száma:  283. 

X 

 

 



 

Nyírbátor 
Város Jegyzője 
Nyilvántartási 
száma: 
42/1997/B 

Ügyiratszám: Hantos/407-2/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Siket Györgyné 

címe: 4300 Nyírbátor , Szentvér u. 25. 

székhelye: 4300 Nyírbátor , Szentvér u. 25. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

51546373-1413-231-15 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 3428283 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2014.04.04. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     283.                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/407-2/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 



 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 283.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/407-2/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                       
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:283.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/407-2/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

3. textil 

4. Ruházat 

6. 29. 46. Lábbeli, tapéta,használtcikk 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 283.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/407-2/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  284. 

Előszállás 
Nagyközség 
Jegyzője 
Nyilvántartási 
szám: B/3/2014 

Ügyiratszám: Hantos/412/2014. 

Neve: Dr.GUTAI ÉS TÁRSA KFT 

címe: 2424 Előszállás, Bem u. 2/b 

székhelye: 2424 Előszállás, Bem u. 2/b 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma: 14472556-2-07 

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2014.04.11. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     284.                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/412/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
Dunaföldvár-Előszállás-Bölcske-Madocsa-Sárosd-Hantos-Nagylók-Kislók-Lajoskomárom-
Mátyásdomb-Simontornya-Sárszentágota-Kálóz-Soponya-Alsószentiván-Alap-Cece-Harta-Ordas-
Géderlek-Dunaszentbenedek—Úszod-Daruszentmiklós-Mezőfalva-nagykarácsony-Baracs-Perkáta-
Sárbogárd-Rétszilas-Sárszentmiklós-Sárhatvan 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 



 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 284.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/412/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:284.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/412/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 284.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/412/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  285. 

ANTSZ 
Nyilvántartási 
száma: GYF-
8742-3/2014 

Ügyiratszám: Hantos/429/2014. 

Neve: Solti Tilia Gyógyszertár Kft. 

címe: 2434 Hantos Rákóczi út 25/a 

székhelye: 1061 Budapest, Király utca 12. 

cégjegyzékszáma: 01-09-904603   
statisztikai 

száma: 

 

adószáma: 14455939-2-42 

vállalkozói nyilvántartási száma: 3428283 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2014.04.04. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     285.                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/429/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
2434 Hantos Rákóczi 
u.25/a 

  

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 285.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/429/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:285.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/429/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

 gyógyszer 

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 285.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/429/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  286. 

Miskolc Megyei Jogú 
Város jegyzője 
Nyilvántartási száma: 
355/2013 

Ügyiratszám: Hantos/482/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: MÁ-PÉ Kft. 

címe: 3529 Miskolc  Szilvás utca 4.2/2 

székhelye: 3529 Miskolc  Szilvás utca 4.2/2 

cégjegyzékszáma: 05-09-017928   
statisztikai 

száma: 

14820595-4619-113-05 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2013.05.16. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     286.                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/482/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 286.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/482/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:286.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/482/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

24 Palackos gáz 

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 286.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/482/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  287. 

Miskolc Megyei Jogú 
Város jegyzője 
Nyilvántartási száma: 
398/2010 

Ügyiratszám: Hantos/482-1/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Sumalánné Ostyáni Ágnes 

címe: 3526 Miskolc , Temesvári utca 9. 

székhelye: 3526 Miskolc , Temesvári utca 9. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

60416377-4799-231-05 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 20736025 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2010.04.22. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     287.                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/482-1/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 



 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 287.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/482-1/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:287.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/482-1/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.12 Közérzetjavító és étrend kiegészítő termék 

28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék 

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 287.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/482-1/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  288. 

Miskolc Megyei Jogú 
Város jegyzője 
Nyilvántartási száma: 
647/2012 

Ügyiratszám: Hantos/482-2/2014. 

Neve: VIP UNIO Kft. 

címe: 3533 Miskolc, Árvíz utca 26/A 

székhelye: 3533 Miskolc, Árvíz utca 26/A 

cégjegyzékszáma: 05-09-016942   
statisztikai 

száma: 

14617245-4754-113-05 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2012.09.27. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     288.                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/482-2/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 



 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 288.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/482-2/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:288.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/482-2/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 288.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/482-2/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  289. 

Miskolc Megyei Jogú 
Város jegyzője 
Nyilvántartási száma: 
677/2011 

Ügyiratszám: Hantos/482-3/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Lénárt Ferenc 

címe: 3508 Miskolc, Vadrózsa utca 3. 

székhelye: 3508 Miskolc, Vadrózsa utca 3. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

60914679-4616-231-05 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 24772881 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2011.08.11. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     289.                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/482-3/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 289.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/482-3/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:289.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/482-3/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

3. textil 

4. ruházat 

6. lábbeli 

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 289.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/482-3/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  290. 

Miskolc Megyei Jogú 
Város jegyzője 
Nyilvántartási száma: 
348/2011 

Ügyiratszám: Hantos/482-4/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Krajczár Krisztián 

címe: 3524 Miskolc, Jósika Miklós utca 14. fszt. 4. 

székhelye: 3524 Miskolc, Jósika Miklós utca 14. fszt. 4. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

60784551-4799-231-05 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 22772517 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2011.04.05. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     290.                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/482-4/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 290.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/482-4/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:290.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/482-4/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

7. Bútor 

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 

20. Illatszer ,drogéria 

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 290.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/482-4/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  291. 

Miskolc Megyei Jogú 
Város jegyzője 
Nyilvántartási száma: 
334/2011 

Ügyiratszám: Hantos/482-5/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Nyulászi Dóra 

címe: 3530 Miskolc, Szent István utca 53. fszt./2. 

székhelye: 3530 Miskolc, Szent István utca 53. fszt./2. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

60761206-4799231-05 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 22471694 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2011.03.28. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     291.                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/482-5/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 291.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/482-5/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:291.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/482-5/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék 

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 291.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/482-5/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  292. 

Miskolc Megyei Jogú 
Város jegyzője 
Nyilvántartási 
száma:425/2010 

Ügyiratszám: Hantos/482-6/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Raáb Tiborné 

címe: 3524 Miskolc, Hajós Alfréd  utca 15. fszt./2. 

székhelye: 3524 Miskolc, Hajós Alfréd  utca 15. fszt./2. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

60369835-4799-231-05 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 20541316 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2010.05.03. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     292.                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/482-6/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 292.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/482-6/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:292.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/482-6/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.12 Közérzetjavító és étrend kiegészítő termék 

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 292.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/482-6/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  293. 

Miskolc Megyei Jogú 
Város jegyzője 
Nyilvántartási 
száma:616/2010 

Ügyiratszám: Hantos/482-7/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Kiss Ágnes 

címe: 3531 Miskolc, Kőporos utca 66. 

székhelye: 3524 Miskolc, Hajós Alfréd  utca 15. fszt./2. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

60484440-4799-231-05 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 21024885 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2010.06.09. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     293.                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/482-7/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 293.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/482-7/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:293.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/482-7/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

7. Bútor 

9. Villamos háztartási készülék 

20. illatszer 

21. Háztartási tisztítószer 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 293.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/482-7/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  294. 

Miskolc Megyei Jogú 
Város jegyzője 
Nyilvántartási 
száma:295/2011 

Ügyiratszám: Hantos/482-8/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Oroszné Leskó Annamária 

címe: 3534 Miskolc, Benedek Elek u.3. I/2. 

székhelye: 3534 Miskolc, Benedek Elek u.3. I/2. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

60724753-4618-231-05 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 22294589 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2011.03.02. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     294.                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/482-8/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 294.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/482-8/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:294.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/482-8/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék 

20. illatszer 

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 294.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/482-8/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  295. 

Miskolc Megyei Jogú 
Város jegyzője 
Nyilvántartási 
száma:182/2013 

Ügyiratszám: Hantos/482-9/2014. 

Neve: Pethő Attila Péter 

címe: 3525 Miskolc, Dóczy József utca 16. 3/11 

székhelye: 3525 Miskolc, Dóczy József utca 16. 3/11 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

66113948-4799-231-05 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 31803483 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2013.02.22. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     295.                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/482-9/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 295.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/482-9/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:295.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/482-9/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

16. Könyv 

18. Papír és írószer,művészellátó cikk 

19. Számítógépes hardver és szoftver termék 

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 295.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/482-9/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  296. 

Miskolc Megyei Jogú 
Város jegyzője 
Nyilvántartási 
száma:57/2010 

Ügyiratszám: Hantos/482-10/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: DIORENT Kft. 

címe: 3531 Miskolc, Győri kapu 48-50 

székhelye: 3531 Miskolc, Győri kapu 48-50 

cégjegyzékszáma: 05-09-017087   
statisztikai 

száma: 

1408733-5610-113-05 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2010.01.21. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     296.                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/482-10/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 296.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/482-10/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:296.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/482-10/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.3 Csomagolt kávé dobozos , illetve palackozott alkoholmentes és szeszes ital 

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 296.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/482-10/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  297. 

Miskolc Megyei Jogú 
Város jegyzője 
Nyilvántartási 
száma:52/2011 

Ügyiratszám: Hantos/482-11/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Rékasi Ildikó 

címe: 3534 Miskolc, Csille u. 14. 

székhelye: 3534 Miskolc, Csille u. 14. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

60719553-7490-231-05 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 22268864 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2011.02.03. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     297.                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/482-11/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 297.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/482-11/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:297.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/482-11/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

7. bútor 

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 297.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/482-11/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  298. 

 

Miskolc Megyei Jogú Város jegyzője Nyilvántartási 
száma:275/2013 

Ügyiratszám: Hantos/482-12/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Deák Gábor Róbert 

címe: 3535 Miskolc, Berekalja utca 73. 

székhelye: 3535 Miskolc, Berekalja utca 73. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

66158774-4619-231-05 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 32224498 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2013.03.22. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az adott blokkok 
jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     298.                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/482-12/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési 
területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed- 
megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 298.                      
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/482-12/2014.  



 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi 
tevékenység jellege: 

Az üzletben folytatnak
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 
210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki 
tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              
Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:298.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/482-12/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

3. 4. 5. 6.7. Textil, ruházat, lábbeli,Bútor 
8.9.10.11.12 Hangszer,villamos és háztartási készülék, audió és video berendezés 

audiovizuális termék, 
14.15.16.17.18.20.21. Telkommunikációs cikk,vasáru,sazniteráru, könyv 

újság,papír,papír,illatszer,háztartási tisztítósazer 
26.27.29.30.32.37.38.39.42.45.49.50.51.52.53.54. Sportszer,játékáru,tapéta,virág,állateledel,mg cikk, fotócikk 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 298.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/482-12/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

X 

 

 



 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  299. 

Miskolc Megyei Jogú 
Város jegyzője 
Nyilvántartási 
száma:348/2010 

Ügyiratszám: Hantos/482-13/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Roppantó László 

címe: 3558 Miskolc, Fő utca 15. 

székhelye: 3558 Miskolc, Fő utca 15. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

60396602-4799-231-05 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 20657317 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2010.04.01. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     299.                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/482-13/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
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: 
 
 



 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám: 299.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/482-13/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:299.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/482-13/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

21.  Háztartási tisztítószer 

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 299.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/482-13/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  300. 

Miskolc Megyei Jogú 
Város jegyzője 
Nyilvántartási 
száma:418/2011 

Ügyiratszám: Hantos/482-14/2014. 

Neve: VÖLGYFŐ Kft. 

címe: 3529 Miskolc , Ifjúság útja 10. 3/3 

székhelye: 3529 Miskolc , Ifjúság útja 10. 3/3 

cégjegyzékszáma: 05-09-010916   
statisztikai 

száma: 

11901730-9522-113-05 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2011.04.01. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     300.                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/482-14/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:300.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/482-14/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám300.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/482-14/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

9. Villamos háztartási készülék 

16. könyv 

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 300.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/482-14/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  301. 

Miskolc Megyei Jogú 
Város jegyzője 
Nyilvántartási 
száma:775/2010 

Ügyiratszám: Hantos/482-15/2014. 

Neve: Lőrincz Róbert 

címe: 3534 Miskolc , Szinyei Merse Pál utca 1 ¼ 

székhelye: 3534 Miskolc , Szinyei Merse Pál utca 1 ¼ 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

60513838-4799-231-05 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 21174765 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2010.07.14. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     301.                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/482-15/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:301.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/482-15/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám301.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/482-15/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

19. Számítógépes hardver és szoftver 

20.26 Illatszer,sportszer 

43.46.49.50 Emlék és ajándéktárgy,használtcikk,személygépjármű,motorkerékpár, -alkatrész 

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 301.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/482-15/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  302. 

Miskolc Megyei Jogú 
Város jegyzője 
Nyilvántartási 
száma:273/2009 

Ügyiratszám: Hantos/482-16/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: HOPA-WINE Kft. 

címe: 3524 Miskolc , Klapka György utca 46. fszt./1 

székhelye: 3524 Miskolc , Klapka György utca 46. fszt./1 

cégjegyzékszáma: 05-09-017112   
statisztikai 

száma: 

14647118-4639-113-05 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2009.12.03. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     302.                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/482-16/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:302.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/482-16/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám302.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/482-16/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.3 Csomagolt kávé ,dobozos illetve palackozott alkoholmentes és szeszesital 

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 302.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/482-16/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  303. 

Miskolc Megyei Jogú 
Város jegyzője 
Nyilvántartási 
száma:33/2013 

Ügyiratszám: Hantos/482-17/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Nagy-Maxwell Gergely 

címe: 3524 Miskolc , Jósika Miklós utca 2/A 4/18 

székhelye: 3524 Miskolc , Jósika Miklós utca 2/A 4/18 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

66073873-4618-231-05 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 31470897 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2013.01.14. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     303.                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/482-17/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:303.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/482-17/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám303.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/482-17/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 

39. Optikai cikk 

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 303.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/482-17/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  304. 

Miskolc Megyei Jogú 
Város jegyzője 
Nyilvántartási 
száma:213/2009 

Ügyiratszám: Hantos/482-18/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Együd Zoltánné 

címe: 3533 Miskolc , Pléh Sándor utca 2. 

székhelye: 3533 Miskolc , Pléh Sándor utca 2. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

60286053-4799-231-05 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 19927695 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2009.11.27. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     304.                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/482-18/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:304.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/482-18/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám304.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/482-18/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 

39. Optikai cikk 

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 304.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/482-18/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  305. 

Miskolc Megyei Jogú 
Város jegyzője 
Nyilvántartási 
száma:376/2013 

Ügyiratszám: Hantos/482-19/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Ládi József Zsolt 

címe: 3533 Miskolc , Árvíz utca 2/B 

székhelye: 3533 Miskolc , Árvíz utca 2/B 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

45213490-5136-231-05 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 2950171 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2013.05.22. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     305.                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/482-19/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:305.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/482-19/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám305.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/482-19/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.3 Csomagolt kávé ,dobozos illetve palackozott alkoholmentes és szeszesital 

1.9 édességáru 

1.11 Egyéb élelmiszer 

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 305.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/482-19/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  306. 

Miskolc Megyei Jogú 
Város jegyzője 
Nyilvántartási 
száma66/2010 

Ügyiratszám: Hantos/482-20/2014. 

Neve: Agyagos Jenő Dénes 

címe: 3534  Miskolc , Iván utca 22. 1/3 

székhelye: 3534  Miskolc , Iván utca 22. 1/3 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

60328371-4511-231-05 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 20354186 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2010.01.27. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     306.                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/482-20/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:306.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/482-20/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám306.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/482-20/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

47. személygépjármű 

48. Egyéb gépjármű 

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 306.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/482-20/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  307. 

Miskolc Megyei Jogú 
Város jegyzője 
Nyilvántartási száma: 
365/2011 

Ügyiratszám: Hantos/482-21/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Nagyné Harsányi Marianna  

címe: 3532  Miskolc ,  Győri kapu 114/C 3/3. 

székhelye: 3532  Miskolc ,  Győri kapu 114/C 3/3. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

60795623-4799-231-05 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 22897687 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2011.04.08. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     307.                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/482-21/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:307.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/482-21/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám307.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/482-21/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

9. Villamos háztartási készülék 

28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék 

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 307.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/482-21/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  308. 

Miskolc Megyei Jogú 
Város jegyzője 
Nyilvántartási száma: 
285/2012 

Ügyiratszám: Hantos/482-22/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Török József 

címe: 3528 Miskolc ,  Csokonai u. 44. 

székhelye: 3528 Miskolc ,  Csokonai u. 44. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

45216156-4617-231-05 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 2160238 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2012.04.08. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     308.                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/482-22/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:308.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/482-22/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám308.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/482-22/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 308.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/482-22/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  309. 

Miskolc Megyei Jogú 
Város jegyzője 
Nyilvántartási száma: 
368/2012 

Ügyiratszám: Hantos/482-23/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Papp Lilla 

címe: 3530 Miskolc , Király u. 16. 2/1 

székhelye: 3530 Miskolc , Király u. 16. 2/1 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

65855746-4799-231-05 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 28487885 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2012.04.23. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     309.                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/482-23/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:309.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/482-23/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám309.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/482-23/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

4. ruházat 

6. lábbeli 

25. Óra és ékszer (nem nemesfém) 

43. Emlék és ajándéktárgy 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 309.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/482-23/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  310. 

Miskolc Megyei Jogú 
Város jegyzője 
Nyilvántartási száma: 
398/2010 

Ügyiratszám: Hantos/482-24/2014. 

Neve: Samulénné Ostyáni Ágnes 

címe: 3526 Miskolc , Temesvári utca 9. 

székhelye: 3526 Miskolc , Temesvári utca 9. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

60416377-4799-231-05 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 20736025 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2010.04.19. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     310.                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/482-24/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:310.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/482-24/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám310.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/482-24/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.12 Közérzetjavító és étrend kiegészítő termék 

28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer  termék 

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 310.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/482-24/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  311. 

Miskolc Megyei Jogú 
Város jegyzője 
Nyilvántartási száma: 
198/2009 

Ügyiratszám: Hantos/482-25/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: AGROCROP Kft. 

címe: 3508 Miskolc , Csemetekert utca 10. 

székhelye: 3508 Miskolc , Csemetekert utca 10. 

cégjegyzékszáma: 05-09-004287   
statisztikai 

száma: 

11382951-4621-113-05 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2009.11.25. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     311.                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/482-25/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:311.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/482-25/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám311.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/482-25/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

32. Állateledel ,takarmány 

51. Mezőgazdasági nyersanyag 

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 311.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/482-25/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  312. 

Miskolc Megyei Jogú 
Város jegyzője 
Nyilvántartási száma: 
647/2012 

Ügyiratszám: Hantos/482-26/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: VIP UNIO Kft. 

címe: 3533 Miskolc ,  Árvíz utca 26/A 

székhelye: 3533 Miskolc ,  Árvíz utca 26/A 

cégjegyzékszáma: 05-09-016942   
statisztikai 

száma: 

14617245-4754-113-05 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2009.09.27. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     312.                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/482-26/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:312.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/482-26/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám312.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/482-26/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

9. Villamossági háztartási készülék és villamossági cikk 

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 312.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/482-26/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  313. 

Miskolc Megyei Jogú 
Város jegyzője 
Nyilvántartási száma: 
602/2011 

Ügyiratszám: Hantos/482-27/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Alföldi Gábor 

címe: 3524 Miskolc ,  Hajós Alfréd utca 2. fszt./3 

székhelye: 3524 Miskolc ,  Hajós Alfréd utca 2. fszt./3 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

60880080-4799-231-05 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 24225487 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2011.07.04. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     313.                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/482-27/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:313.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/482-27/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám313.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/482-27/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék 

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 313.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/482-27/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  314. 

Miskolc Megyei Jogú 
Város jegyzője 
Nyilvántartási száma: 
376/2012 

Ügyiratszám: Hantos/482-28/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Zima Béla 

címe: 3530 Miskolc ,  Arany J. u. 19. VII/2. 

székhelye: 3530 Miskolc ,  Arany J. u. 19. VII/2. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

65857566-5610-231-05 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 28523282 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2012.04.27. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     314.                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/482-28/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:314.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/482-28/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám314.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/482-28/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.1. Meleg-hideg étel 

1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital 

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 314.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/482-28/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  315. 

Miskolc Megyei Jogú 
Város jegyzője 
Nyilvántartási száma: 
794/2012 

Ügyiratszám: Hantos/482-29/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Poczai roland 

címe: 3518 Miskolc ,  Liszkai u. 27. 

székhelye: 3518 Miskolc ,  Liszkai u. 27. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

65929575-5610-231-05 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 29727520 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2012.12.06. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     315.                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/482-29/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:315.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/482-29/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám315.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/482-29/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.1. Meleg-hideg étel 

1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital 

1.3. Dobozos illetve palackozott alkoholmentes ital 

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 315.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/482-29/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  316. 

Miskolc Megyei Jogú 
Város jegyzője 
Nyilvántartási száma: 
576/2012 

Ügyiratszám: Hantos/482-30/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: ROBOGI FAMILY Kft. 

címe: 3516 Miskolc , Kárpitos utca 2. 

székhelye: 3516 Miskolc , Kárpitos utca 2. 

cégjegyzékszáma: 05-09-024265   
statisztikai 

száma: 

23957233-4799-113-05 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2012.08.21. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     316.                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/482-30/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:316.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/482-30/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám316.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/482-30/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

46. használtcikk 

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 316.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/482-30/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  317. 

Miskolc Megyei Jogú 
Város jegyzője 
Nyilvántartási száma: 
678/2012 

Ügyiratszám: Hantos/482-31/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: D plusz R Kft. 

címe: 3528 Miskolc ,  Balassa u. 22. 

székhelye: 3528 Miskolc ,  Balassa u. 22. 

cégjegyzékszáma: 05-09-014616   
statisztikai 

száma: 

14059526-5610-113-05 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2012.10.10. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     317.                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/482-31/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:317.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/482-31/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám317.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/482-31/2014.   
Sorszám Megnevezés:  

 

1.1 Meleg hideg étel 

1.2 Kávéital,alkoholmentes és alkoholos italok 

1.3 Csomagolt kávé ,dobozos illetve palackozott alkoholmentes és szeszes ital 

1.8    1.9 Kenyér, édességáru 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 317.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/482-31/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  318. 

Miskolc Megyei Jogú 
Város jegyzője 
Nyilvántartási száma: 
251/2009 

Ügyiratszám: Hantos/482-32/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Várkonyi Tímea 

címe: 3534 Miskolc ,  Kiss Tábornok út 2. 4/2. 

székhelye: 3534 Miskolc ,  Kiss Tábornok út 2. 4/2. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

60277141-6619-231-05 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 19816596 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2009.12.09. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     318.                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/482-32/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:318.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/482-32/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám318.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/482-32/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 

28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék 

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 318.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/482-32/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  319. 

Siklós Város jegyzője 
Nyilvántartási száma: 
B10/2014 

Ügyiratszám: Hantos/482-33/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Szeverényi Norbert 

címe: 7800 Siklós Szabadság u. 4.1 a  

székhelye: 7800 Siklós Szabadság u. 4.1 a 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

66624644-4791-231-02 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 36791798 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2014.05.09. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     319.                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/482-33/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:319.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/482-33/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám319.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/482-33/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

48. használtcikk 

  

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 319.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/482-33/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  320. 

Szigetvár Város 
jegyzője Nyilvántartási 
száma: 266/2014 

Ügyiratszám: Hantos/508/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Kerner és társa Bt. 

címe:  7635 Pécs pacsirta u. 34. 

székhelye: 7635 Pécs pacsirta u. 34. 

cégjegyzékszáma: 02-06-061278   
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2014.05.22. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     320                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/508/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:320.                    
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/508/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám320.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/508/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.3 1.4  1.5  1.7 Csomagolt kávé, cukrászati készítmény , hentesáru. Zöldség-gyümölcs 

1.8.1.91.10 Kenyér és pékáru, édességáru, tej tejtermék 

14. 15 49 Vasáru,szaniteráru, személygépjármű 

50. 54 Motorkereékpár, speciális gép 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 320.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/508/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  321. 

Nagylóki Közös 
Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője: 321/2014 

Ügyiratszám: Hantos/602/2014. 

Neve: Magyar Posta Zrt 

címe: 2434 Hantos Ady E u.17. 

székhelye: 1138 Budapest , Dunavirág u. 2-6 

cégjegyzékszáma: 01-10-042463   
statisztikai 

száma: 

10901232-5310-114-01 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2014.06.25. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     321                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/602/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
2434 Hantos, Ady utca 
17 

HANTOS POSTA 58m2 

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:321.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/602/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám321.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/602/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.3 1.9 1.11  7. Csomagolt kávé, édességáru, egyéb élelmiszer , bútor ,  

11. 12. 16. 17. 18.   Audio vizuális termék, telekommunikációs cikk,  könyv , újság, papír és írószer 

27. 37. 39. Játékáru, mezőgazdasági termék, optikai cikk 

43. 44.  45. Emlék és ajándéktárgy, numizmatikai termék, kreatív hobbi és dekorációs termék 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 321.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/602/2014. 

Hétfő: 08.00-12.00           12.30- 15.30 

Kedd: 08.00-12.00           12.30- 15.30 

Szerda: 08.00-12.00           12.30- 15.30 

Csütörtök: 08.00-12.00           12.30- 15.30 

Péntek: 08.00-12.00           12.30- 15.30 

Szombat: ZÁRVA 

Vasárnap: ZÁRVA 

 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  322. 

Szada Község 
Önkormányzat 
Jegyzője: 5/2014 

Ügyiratszám: Hantos/601/2014. 

Neve: Eszterlánc Plusz Kft. 

címe: 2111 Szada , Napsugár köz 5/a 

székhelye: 2111 Szada , Napsugár köz 5/a 

cégjegyzékszáma: 13-09-158920   
statisztikai 

száma: 

24105109-4221-113-13 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2014.06.24. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     322                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/601/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
 
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: 
 
 
 
 
 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:322.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/601/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám322.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/601/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 

30. Virág és kertészeti cikk 

  

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 322.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/601/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  323. 

Polgármesteri Hivatal 
Lőrinci :  

Ügyiratszám: Hantos/624/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: V-Tour kft. 

címe: 3021 Lőrinci, József Attila utca 2/D 

székhelye: 3021 Lőrinci, József Attila utca 2/D 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     323                  
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/624/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:323.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/624/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám323.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/624/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.1  1.2  1.3 Meleg-hideg étel, kávéital, alkoholmentes és szeszesital, csomagolt kávé, dobozos ital 

1.8  1.9 Kenyér, pékáru sütőipari termék ,Édességáru 

1.12  Közérzetjavító és étrendkiegészítő termék 

45. Kreatív hobbi és dekorációs termék 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 323.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/624/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  324. 

Rédics Község 
Önkormányzat 
Jegyzője: 937-3/2012.  

Ügyiratszám: Hantos/633/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Varga Zoltánné 

címe: 8978 Rédics,  Sziklai u. 16. 

székhelye: 8978 Rédics,  Sziklai u. 16. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

50246387-4752-231-20 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 19477937 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2012. 02.22. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     324                
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/633/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
ORSZÁGOS MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:324.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/633/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartásiszám:324.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/633/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

13 Festék, lakk (a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek 
kivételével) 

14 Vasáru, barkács, és építési anyag (a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes 
anyagok és keverékek kivételével) 

55  Ipari vegyi áru (a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek 
kivételével) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 324.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/633/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

X 

X 

 

X 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  325. 

Taksony Polgármesteri 
Hivatal Hatsági Iroda 
Műszaki Csoport: 

577/2014  

Ügyiratszám: Hantos/636/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Dr. Dankó Szilvia 

címe: 2335 Taksony, Keszeg utca 23. 

székhelye: 2335 Taksony, Keszeg utca 23. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

66686293479123113 

adószáma: 66686293233 

vállalkozói nyilvántartási száma: 37642309 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     325                
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/636/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 MŰKÖDÉSI TERÜLET 
 
 
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: 
 
 
 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:325.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/636/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:325.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/636/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) 

4 Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő 

5 Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, 
babaápolási cikk stb.) 

6 Lábbeli- és bőráru 

7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 

8 Hangszer 

9 Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 

10 Audio- és videóberendezés 

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

12 Telekommunikációs cikk 

14 Vasáru, barkács , és építési anyag 

15 Szaniteráru 

16 Könyv 

18 Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) 

20 Illatszer, drogéria 

25 Óra- és ékszer 

28 Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd 
cipő, mankó stb.) 

42 Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru 

45 Kreatív-hobbi és dekorációs termék 

46 Használtcikk ( használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség) 

54 Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelőgép, mérőberendezés, professzionális 
elektromos gép, berendezés, hajó, repülőgép) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

X 

 

 

 

 



IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 325.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/636/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  326. 

Nagykáta Polgármesteri 
Hivatal Jegyzője: 
33/2014.  

Ügyiratszám: Hantos/680/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Szalóki Kukucska Éva 

címe: 2760 Nagykáta, Gyóni G. utca 6. 

székhelye: 2760 Nagykáta, Gyóni G. utca 6. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

66600604479123113 

adószáma: 66600604133 

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2014. 07.16. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     325                
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/680/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 



 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 Magyarország területe 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:326.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/680/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Csomagküldő kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:326.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/680/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

3 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, 
asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez 
szükséges alapanyag, rövidáru,tű, varrócérna, gomb stb.) 

4 Ruházat ( gyermek, női, férfi felső ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati 
kiegészítő) 

6 Lábbeli- és bőráru 

25 Óra- és ékszer 

43 Emlék és ajándéktárgyak 

45 Kreatív hobbi és dekorációs termék 

X 

 

 

 

 



JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 326.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/680/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  327. 

Kincsesbánya Közös 
Önkormányzati 
Hivatal: 

9/B  

Ügyiratszám: Hantos/681/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Üveg-Ásvány Kft. 

címe: 8044 Kincsesbánya, Tatárhegy 3-5. 

székhelye: 1117 Budapest, Szerémi út 25. 

cégjegyzékszáma: 01-09-694220   
statisztikai 

száma: 

10347672-8412-113-01 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2014.07.16. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     327                
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/681/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 



1117 Budapest,  
Szerémi út 25. 

GARNET Gránátalma 
Kereskedés 

 

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
Országos 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:327.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/681/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzletben folytatott 
kereskedelmi tevékenység, 
Csomagküldő kereskedelem 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:327.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/681/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.3 Dobozos, illetve palackozott alkoholmentes ital 

1.7 Zöldség-gyümölcs 

X 

 

 

X 

 



JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 327.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/681/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  328. 

Nyúl Község Jegyzője: 

1428-2/2014  

Ügyiratszám: Hantos/683/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Nagy Gabriella 

címe: 9082 Nyúl, Tavasz utca 10. 

székhelye: 9082 Nyúl, Tavasz utca 10. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

60532000662223108 

adószáma: 60532000-1-28 

vállalkozói nyilvántartási száma: 21298281 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2014.05.21. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     328                
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/683/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 



   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
 
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: 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:328.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/683/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:328.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/683/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

7.  Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

X 

 

 

 

 



IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 328.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/683/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  329. 

Rábapatona Község 
Önkormányzata: 

1104/2014 

Ügyiratszám: Hantos/682/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: TUTTI Élelmiszeripari Kft. 

címe: 9142 Rábapatona, Pinkerét 

székhelye:  

cégjegyzékszáma: 08-09-002467   
statisztikai 

száma: 

10713435-1086-113-08 

adószáma: 10713435-2-08 

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2014. 05.23. módosítása: 2014.06.06. megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     329                
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/682/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 



9142 Rábapatona, Pinkerét 
1. 

TUTTI Élelmiszeripari Kft. 15 m2 

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:329.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/682/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Vásáron vagy piacon 
folytatott kereskedelmi 
tevékenység, 
Közterületi értékesítés, 
Közvetlen értékesítés 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:329.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/682/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

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

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék 

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém 

X 

 

 

 

 



stb.) 
1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) 

59. Saját gyártású por alapú csomagolt élelmiszerek 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 329.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/682/2014. 

Hétfő: 07.00-15.30 

Kedd: 07.00-15.30 

Szerda: 07.00-15.30 

Csütörtök: 07.00-15.30 

Péntek: 07.00-15.30 

Szombat: - 

Vasárnap: - 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  330. 

Fadd Nagyközség 
Jegyzője: 

2568-4/2013 

Ügyiratszám: Hantos/684/2014. 

Neve: Sponyai Tibor 

címe: 1202 Budapest, Lázár u. 45. 

székhelye: 7133 Fadd, Templom u. 51. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2013.07.30. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     330                
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/684/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 



   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
Magyarország egész területe 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:330.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/684/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:330.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/684/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

59. Nyomtatófesték, lézertoner, mátrixszalag, nyomtató kellékek 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

 

 

 

 

X 



IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 330.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/684/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  331. 

Budapest XX. Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: Trade Food Kft 

címe: 1203 Budapest Baross utca 5/a II./3 

székhelye:  

cégjegyzékszáma: 01-09-925258   
statisztikai 

száma: 

14901870-5610-113-01 

adószáma: 14901870 

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     331                
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   



Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
 
Ország egésze(rendezvény) 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:331.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                      
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

Igen nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:331.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.2 Kávéital, alkoholmentes, és szeszes ital 

1.1 Meleg-, hideg étel 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 331.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

 

 

X 

 

 



Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  332. 

Budapest XX. Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: SUN AND LIGHT Kft. 

címe: 1201 Budapest Ady Endre utca 186. 

székhelye: 1201 Budapest Ady Endre utca 186. 

cégjegyzékszáma: 01-09-931786   
statisztikai 

száma: 

14945698-4799-113-01 

adószáma: 14945698 

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     332                
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 



 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:332.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:332.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

28 Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék ( vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd 
cipő, mankó stb.) 

9 Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 

45 Kreatív-hobbi és dekorációs termék 

43 Emlék- és ajándéktárgy 

7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 

4 Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) 

3 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, 
asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez 
szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 332.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

X 

 

 

 

 



Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  333. 

Budapest XX. Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: H & H Csomagdekor Bt. 

címe: 1202 Budapest Dessewffy utca 56. 

székhelye: 1202 Budapest Dessewffy utca 56. 

cégjegyzékszáma: 01-06-411930   
statisztikai 

száma: 

28555977-4690-212-01 

adószáma: 28555977 

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     333                
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:333.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:333.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

43 Emlék- és ajándéktárgy 

25 Óra- és ékszer 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 333.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

 

X 

 

 

 



Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  334. 

Budapest XX. Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: FEKETE SAS KÖNYVKIADÓ Bt. 

címe: 1202 Budapest Nagysándor József utca 219. 

székhelye: 1202 Budapest Nagysándor József utca 219. 

cégjegyzékszáma: 01-06-611580   
statisztikai 

száma: 

29089165-5811-212-01 

adószáma: 29089165 

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     334                
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
 
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: 



 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:334.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:334.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

16 Könyv 

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

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 334.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

X 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  335. 

Budapest XX. Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: ENERGOFISH Kft. 

címe: 1201 Budapest XX. Kerület, Helsinki út 75. 

székhelye: 1201 Budapest XX. Kerület, Helsinki út 75. 

cégjegyzékszáma: 01-09-364114   
statisztikai 

száma: 

10797534-4649-113-01 

adószáma: 10797534 

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     335                
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:335.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:335.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

32 Állateledel, takarmány 

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

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

16 Könyv 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 335.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  336. 

Budapest XX. Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: Fine Delicate Kft. 

címe: 1202 Budapest Csallóköz utca 60. 

székhelye: 1202 Budapest Csallóköz utca 60. 

cégjegyzékszáma: 01-09-938488   
statisztikai 

száma: 

22675204-5610-113-01 

adószáma: 22675204 

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     336                
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:336.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

IGEN nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:336.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

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

1.2 Kávéital ,alkoholmentes- és szeszes ital 

1.8 Kenyér. És pékáru, sütőipari termék 

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém 
stb.) 

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

1.1 Meleg-, hideg étel 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 336.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

X 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  337. 

Budapest XX. Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: PSA HORIZONT Kft. 

címe: 1201 Budapest Vörösmarty utca 3/A. V. em. 69. 

székhelye: 1201 Budapest Vörösmarty utca 3/A. V. em. 69. 

cégjegyzékszáma: 01-09-921240   
statisztikai 

száma: 

14815591-4791-113-01 

adószáma: 14815591 

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     337                
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
 
Magyarország területén rendezett rendezvény 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:337.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:337.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém 
stb.) 

16 Könyv 

1.11 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, 
száraztészta, kávé, tea, főszer, eset, méz, bébiétel stb.) 

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

42 Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru 

27 Játékáru 

3 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, 
asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez 
szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) 

43 Emlék- és ajándétárgy 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 337.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

X 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  338. 

Budapest XX. Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: MARKET-KER TRADE Kft. 

címe: 1201 Budapest Berkenye sétány 5. 

székhelye: 1201 Budapest Berkenye sétány 5. 

cégjegyzékszáma: 01-09-956030   
statisztikai 

száma: 

23165014-4789-113-01 

adószáma: 23165014 

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     338.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
 
Magyarország 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:338.                     
                                                                                      Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:338.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 338.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 



 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  340. 

Budapest XX. Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: Baranyai Ágnes 

címe: 1204 Budapest Nagyszeben utca 7. 

székhelye: 1204 Budapest Nagyszeben utca 7. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 1257845 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     340.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
 
Magyarország  
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:340.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  



 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:340.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.11 Egyéb élelmiszer(tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos magvak cukor, só, száraztészta, kávé, 
tea, főszer, ecet, méz, bébiétel stb.) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 340.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  341. 

Budapest XX. Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: Rostás István 

címe: 1201 Budapest Atléta utca 13/B 

székhelye: 1201 Budapest Atléta utca 13/B 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

65719527-4799-231-01 

adószáma: 65719527-2-43 

vállalkozói nyilvántartási száma: 1257845 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     341.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
 
Magyarország  
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:341.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:341.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

3 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, 
asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez 
szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) 

46 Használtcikk ( használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség) 

4 Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) 

6 Lábbeli-, és bőráru 

9 Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 341.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

X 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  342. 

Budapest XX. Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: FRANKÓHÚS KER Kft. 

címe: 1203 Budapest Orsolya út 18. 

székhelye: 1203 Budapest Orsolya út 18. 

cégjegyzékszáma: 01-09-973475   
statisztikai 

száma: 

23686575-4722-113-01 

adószáma: 236865785-2-43 

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     342.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
 
Magyarország  
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:342.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:342.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

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

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék 

1.5 Hús,- és hentesáru 

1.8 Kenyér-, és pékáru, sütőipari termék 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 342.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  343. 

Budapest XX. Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: Biró Attila Endre 

címe: 1203 Budapest Téglaégető utca 7. 

székhelye: 1203 Budapest Téglaégető utca 7. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

60993546-5610-231-01 

adószáma: 60993546-1-43 

vállalkozói nyilvántartási száma: 25959281 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     343.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
 
Magyarország teljes területe 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:343.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

IGEN nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:343.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszesital 

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

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém 
stb.) 

1.1 Meleg-, és hideg étel 

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

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 343.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

X 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  344. 

Budapest XX. Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: Vili Track Árufuvarozó Kft. 

címe: 1203 Budapest Eötvös utca 25. 

székhelye: 1203  Budapest Eötvös utca 25. 

cégjegyzékszáma: 01-09-945261   
statisztikai 

száma: 

22931250-4941-113-01 

adószáma: 22931250-1-43 

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     344.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
 
Magyarország területe 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:344.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:344.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.5 Hús- és hentesáru 

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém 
stb.) 

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék 

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

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital ( dobozos, 
illetve palackozott alkoholmentes ital) 

1.1 Meleg-, hideg étel 

1.2 Kávéital, alkoholmentes-, és szeszes ital (kizárólag kávéital, tea) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 344.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

X 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  345. 

Budapest XX. Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: Varga Miklós Zoltánné 

címe: 1201 Budapest Berkenye sétány 1. Fsz.:1. 

székhelye: 1201 Budapest Berkenye sétány 1. Fsz.:1. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

57089186-6832-231-01 

adószáma: 57089186-1-43 

vállalkozói nyilvántartási száma: 6602961 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     345.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
 
Magyarország teljes területe 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:345.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:345.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

46 Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 345.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  346. 

Budapest XX. Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: Kovács Zoltán 

címe: 1201 Budapest Királyhágó utca 79/B. 

székhelye: 1201 Budapest Királyhágó utca 79/B. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

62865935-5263-231-01 

adószáma: 62865935-43 

vállalkozói nyilvántartási száma: 3017846 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     346.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
 
Magyarország területe 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:346.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:346.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

14 Vasáru, barkács, és építési anyag 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 346.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  347. 

Budapest XX. Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: Rostás Lajos 

címe: 1201 Budapest Dráva utca 11. 

székhelye: 1201 Budapest Dráva utca 11. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

66172020-4782-231-01 

adószáma: 66172020-1-43 

vállalkozói nyilvántartási száma: 32358486 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     347.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
 
Ország egészére kiterjedő 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:347.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:347.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

4 Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) 

6 Lábbeli- és bőráru 

3 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, 
asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéshez 
szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 347.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  348. 

Budapest XX. Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: Iványi Testvérek Óra és ékszer Kft. 

címe: 1204 Budapest Kossuth Lajos utca 80. 

székhelye: 1204 Budapest Kossuth Lajos utca 80. 

cégjegyzékszáma: 01-09-882702   
statisztikai 

száma: 

13974763-4777-113-01 

adószáma: 13974763-2-43 

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     348.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
 
Magyarországi működési területtel, üzleten kívüli formában folytatott kiskereskedelmi tevékenység 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:348.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:348.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

46 Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség) 

43 Emlék- és ajándéktárgy 

25 Óra- és ékszer (kivéve nemesfémek) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 348.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  349. 

Budapest XX. Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: Keresztúri Éva 

címe: 1201 Budapest Klapka utca 39. 

székhelye: 1201 Budapest Klapka utca 39. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

60695949-8690-231-01 

adószáma: 60695949-1-43 

vállalkozói nyilvántartási száma: 22165998 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     349.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
 
Magyarországi teljes területén, üzleten kívüli formában folytatott kiskereskedelmi tevékenység 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:349.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:349.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) 
(táplálék kiegészítő termékek: vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek stb.) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 349.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  350. 

Budapest XX. Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: Giczi István 

címe: 1205 Budapest Hitel Márton utca 83. 

székhelye: 1205 Budapest Hitel Márton utca 83. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

64116543-8219-231-01 

adószáma: 64116543-1-43 

vállalkozói nyilvántartási száma: 8969705 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     350.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
 
Magyarországi területén folytatott, üzleten kívüli formában folytatott kiskereskedelmi tevékenység 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:350.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:350.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

20 Illatszer, drogéria 

1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) 

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 350.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  351. 

Budapest XX. Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: Fried László Elekné 

címe: 1203 Budapest Topánka utca 5. 4em. 70. 

székhelye: 1203 Budapest Topánka utca 5. 4em. 70. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

40928443-4782-231-01 

adószáma: 40928443-1-43 

vállalkozói nyilvántartási száma: 6452118 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     351.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
 
Ország egészére kiterjedő 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:351.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:351.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

43 Emlék- és ajándéktárgy 

27 Játékáru 

25 Óra- és ékszer (kivéve óra és nemesfémből készült termékeket) 

4 Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 351.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  352. 

Budapest XX. Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: Kemencés CAtering Kft. 

címe: 1201 Budapest Wesselényi utca 108. 

székhelye: 1201 Budapest Wesselényi utca 108. 

cégjegyzékszáma: 01-09-983433   
statisztikai 

száma: 

23902446-5621-113-01 

adószáma: 23902446-2-43 

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     352.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
Magyarország területén megtartott rendezvényeken való részvétel 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:352.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:352.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.1 Meleg-, hideg étel 

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes, és szeszes ital (Külön engedély 
száma:XIV-I-003-/1298-3/2012, kivéve csomagolt kávé 

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék 

1.2 Kávéital, alkoholmentes,- és szeszesital (kizárólag kávéital) 

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

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 352.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  353. 

Budapest XX. Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: Badics Ágnes 

címe: 1201 Budapest Tinódi utca 28. 1. emelet 4. ajtó 

székhelye: 1201 Budapest Tinódi utca 28. 1. emelet 4. ajtó 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

60337032-7490-231-01 

adószáma: 60337032-2-43 

vállalkozói nyilvántartási száma: 20399891 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     353.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
Magyarország területe 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:353.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:353.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

54 Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelőgép, mérőberendezés, professzionális 
elektromos gép, berendezés, hajó, repülőgép stb.) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 353.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 



 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  354. 

Budapest XX. Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: Titka Péter 

címe: 1201 Budapest Lenke utca 37. 

székhelye: 1201 Budapest Lenke utca 37. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

63281514-6311-231-01 

adószáma: 63281514-1-43 

vállalkozói nyilvántartási száma: 5660593 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     354.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
Magyarország területén folytatott üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:354.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:354.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

45 Kreatív hobbi és dekorációs termék 

43 Emlék- és ajándéktárgy 

25 Óra- és ékszer (kivéve nemesfémtermékek) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 354.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  355. 

Budapest XX. Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: Szilágyi Krisztián László 

címe: 1203 Budapest Bíró Mihály utca 14. IV. emelet 26. 

székhelye: 1203 Budapest Bíró Mihály utca 14. IV. emelet 26. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

65880683-4789-231-01 

adószáma: 65880683-2-43 

vállalkozói nyilvántartási száma: 28945886 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     355.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
Magyarországon folytatott, üzleten kívüli kereskedelmi formában folyatott kiskereskedelmi 
tevékenység  
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:355.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:355.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

4 Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) 

6 Lábbeli- és bőráru 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 355.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  356. 

Budapest XX. Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: Kovács Árpád Mátyásné 

címe: 1204 Budapest Szabadság utca 33. Fsz.:1. 

székhelye: 1204 Budapest Szabadság utca 33. Fsz.:1. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

65932443-4781-231-01 

adószáma: 65932443-1-43 

vállalkozói nyilvántartási száma: 29763281 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     356.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
Magyarországon területén, üzleten kívüli kereskedelmi formában folyatott kiskereskedelmi 
tevékenység 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:356.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:356.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital (kivéve szeszes 
ital) 

1.7 Zöldség- és gyümölcs 

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém 
stb.) 

1.11 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, 
száraztészta, kávé, tes, főszer, eset, méz, bébiétel stb.) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 356.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

X 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  357. 

Budapest XX. Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: KERIS HAND Kft. 

címe: 1202 Budapest Pöltenberg utca 93. 

székhelye: 1202 Budapest Pöltenberg utca 93. 

cégjegyzékszáma: 01-09-917639   
statisztikai 

száma: 

14741449-4782-113-01 

adószáma: 14741449-1-43 

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     357.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:357.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:357.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

42 Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru 

3 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, 
asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez 
szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) 

27 Játékáru 

43 Emlék-és ajándéktárgy 

6 Lábbeli- és bőráru (bőráru) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 357.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

X 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  358. 

Budapest XX. Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: Deákné Örvendy Tatjána 

címe: 1204 Budapest  Török Flóris utca 100. fsz.:1. 

székhelye: 1204 Budapest  Török Flóris utca 100. fsz.:1. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

41751136-7022-231-01 

adószáma: 41751136-2-43 

vállalkozói nyilvántartási száma: 2177099 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     358.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:358.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:358.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk (kizárólag háztartási 
felszerelés) 

1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) 

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru 

54 Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelőgép, mérőberendezés, professzionális 
elektromos gép, berendezés, hajó, repülőgép stb.) 

20 Illatszer, drogéria (kivéve a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagokat) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 358.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

X 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  359. 

Budapest XX. Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: Szőcei Tímea 

címe: 1201 Budapest Vörösmarty utca 7.   9/37. 

székhelye: 1201 Budapest Vörösmarty utca 7.   9/37. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

65941953-8230-231-01 

adószáma: 65941953-1-43 

vállalkozói nyilvántartási száma: 29886294 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     359.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:359.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:359.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

54 Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelőgép, mérőberendezés, professzionális 
elektromos gép, berendezés, hajó, repülőgép stb.) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 359.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  360. 

Budapest XX. Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: Erdős Zsuzsanna 

címe: 1201 Budapest Lajtha László utca 1.  II/14. 

székhelye: 1201 Budapest Lajtha László utca 1.  II/14. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

64902041-4791-231-01 

adószáma: 64902041-2-43 

vállalkozói nyilvántartási száma: 12183393 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     360.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:360.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:360.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 

43 Emlék- és ajándéktárgy 

18 Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 360.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  361. 

Budapest XX. Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: Eveands Kft. 

címe: 1201 Budapest Hargita utca 16. 

székhelye: 1201 Budapest Lajtha László utca 1.  II/14. 

cégjegyzékszáma: 01-09-976029   
statisztikai 

száma: 

23739439-4619-113-01 

adószáma: 23739439-2-43 

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     361.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
Magyarország területén, üzleten kívüli formában folytatott kereskedelmi tevékenység 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:361.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:361.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém 
stb.) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 361.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  362. 

Budapest XX. Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: Bandor József 

címe: 1205 Budapest Sas utca 6. fsz.:7. 

székhelye: 1205 Budapest Sas utca 6. fsz.:7. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

62788465-4312-231-01 

adószáma: 62788465-2-43 

vállalkozói nyilvántartási száma: 2680026 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     362.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:362.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:362.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

6 Lábbeli- és bőráru 

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

4 Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) 

3 Textil ( szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, törölköző, 
kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, 
rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 362.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  363. 

Budapest XX. Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: Rostás Jolán 

címe: 1201 Budapest Tinódi utca 46. 

székhelye: 1201 Budapest Tinódi utca 46. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

65998876-4782-231-01 

adószáma: 65998876-1-43 

vállalkozói nyilvántartási száma: 30583885 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     363.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
Magyarország területén folytatott üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység. 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:363.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:363.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

3 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, 
asztalterítő, törölköző, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges 
alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) 

14 Vasáru, barkács, és építési anyag (kéziszerszámok) 

9 Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 

7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 

4 Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) 

6 Lábbeli- és bőráru 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 363.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

X 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  364. 

Budapest XX. Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: Szikszai József István 

címe: 1205 Budapest Vas Gereben utca 72. 

székhelye: 1205 Budapest Vas Gereben utca 72. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

65955839-4939-231-01 

adószáma: 65955839-1-43 

vállalkozói nyilvántartási száma: 30066289 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     364.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
Magyarország területén folytatott ügynöki  kiskereskedelmi tevékenység. 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:364.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:364.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termé (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) 

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru 

9 Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 

20 Illatszer, drogéria 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 364.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 



 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  365. 

Budapest XX. Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: Muha Orsolya Tímea 

címe: 1202 Budapest Tátra tér B/3.  I/3. 

székhelye: 1202 Budapest Tátra tér B/3.  I/3. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

65993651-6619-231-01 

adószáma: 65993651-1-43 

vállalkozói nyilvántartási száma: 30517687 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     365.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
Budapest, Pest megye 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:365.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:365.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 365.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  366. 

Budapest XX. Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: Nanobase Kft. 

címe: 1204 Budapest Dobos utca 25. 

székhelye: 1204 Budapest Dobos utca 25. 

cégjegyzékszáma: 01-09-988949   
statisztikai 

száma: 

24068453-4520-113-43 

adószáma: 24068453-2-43 

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     366.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
Magyarország területe 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:366.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:366.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

4 Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) 
(munkavédelmi ruházat) 

55 Ipari vegyi áru (kizárólag vízbázisú felületvédelmi tisztítószerek, kivéve „A” és „B” 
tűzveszélyességi osztályba tartozó termékek) 

7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk (kizárólag háztartási 
felszerelés) 

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru (kivéve a kémiai biztonságról szóló veszélyes anyagokat) 

3 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, törölköző, 
kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, 
rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) (tisztító kendő) 

54 Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelőgép, mérőberendezés, professzionális 
elektromos gép, berendezés, hajó, repülőgép stb.) (kompresszor, szórófej, gőzborotva, 
porszórógép) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 366.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

X 

X 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  367. 

Budapest XX. 
Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: Perfect Delicious Kft. 

címe: 1202 Budapest Lázár utca 31  A épület 

székhelye: 1202 Budapest Lázár utca 31  A épület 

cégjegyzékszáma: 01-09-998746   
statisztikai 

száma: 

24266369-4781-113-01 

adószáma: 24266369-2-43 

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     367.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
Magyarország területe 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:367.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:367.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital (kizárólag alkoholmentes ital) 

1.7 Zöldség- és gyümölcs (kizárólag gyümölcs) 

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém 
stb.) 

1.11 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, 
száraztészta, kávé, tea, főszer, eset, méz, bébiétel stb.) (kizárólag szárított gyümölcs) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 367.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  368. 

Budapest XX. 
Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: Kivagyte. hu Kft. 

címe: 1202 Budapest Szabadka utca 59. B épület 

székhelye: 1202 Budapest Szabadka utca 59. B épület 

cégjegyzékszáma: 01-09-936152   
statisztikai 

száma: 

22621047-8559-113-01 

adószáma: 22621047-2-43 

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     368.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
Magyarország területe 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:368.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:368.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 

20 Illatszer, drogéria (kivéve az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó termékeket) 

9 Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 

1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) 

1.11 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, 
száraztészta, kávé, tea, főszer, eset, méz, bébiétel stb.) 

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém 
stb.) 

16 Könyv 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 368.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

X 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  369. 

Budapest XX. 
Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: Gerendai Bt. 

címe: 1203 Budapest Topánka utca 3.  4. emelet 41. 

székhelye: 1203 Budapest Topánka utca 3.  4. emelet 41. 

cégjegyzékszáma: 01-06-213927   
statisztikai 

száma: 

28351034-5630-212-01 

adószáma: 28351034-1-43 

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     369.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
magyarországi működési terület 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:369.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:369.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

4 Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 369.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  370. 

Budapest XX. 
Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: Rácz József 

címe: 1204 Budapest Lázár utca 60. 

székhelye: 1204 Budapest Lázár utca 60. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

66166276-4771-231-01 

adószáma: 66166276-1-43 

vállalkozói nyilvántartási száma: 32297899 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     370.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
Magyarország területe 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:370.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:370.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém 
stb.) 

4 Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) 

12 Telekommunikációs cikk 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 370.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  371. 

Budapest XX. 
Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: Premium Catering Kft. 

címe: 1201 Budapest Tótfalusi Kis Miklós sétány 22.  2. emelet 9. 

székhelye: 1201 Budapest Tótfalusi Kis Miklós sétány 22.  2. emelet 9. 

cégjegyzékszáma: 01-09-899249   
statisztikai 

száma: 

14333767-5610-113-01 

adószáma: 14333767-2-43 

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     371.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
Magyarország területe 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:371.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

IGEN nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:371.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.8 Kenyér és pékáru, sütőipari termék 

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém 
stb.) 

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

1.1 Meleg-, hideg étel 

1.6 Hal (mirelit termékek) 

1.5 Hús- és hentesáru 

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék 

1.11 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, 
száraztészta, kávé, tea, főszer, eset, méz, bébiétel stb.) 

1.7 Zöldség- és gyümölcs 

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 371.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

 

 

X 

 

 



Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  372. 

Budapest XX. 
Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: Marin-Ros Kft. 

címe: 1204 Budapest Baba utca 95. 

székhelye: 1204 Budapest Baba utca 95. 

cégjegyzékszáma: 01-09-173782   
statisztikai 

száma: 

24369242-4789-113-01 

adószáma: 24369242-2-43 

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     372.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
Magyarország területe 
 
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: 



 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:372.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:372.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

4 Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) 

25 Óra-és ékszer (kivéve nemesfémből készült termékek) 

7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 

29 Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny 

3 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextíliai, ágynemű, 
asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges 
alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) 

6 Lábbeli- és bőráru 

27 Játékáru 

9 Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 

5 Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, 
babaápolási cikk stb.) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 372.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

X 

 

 

 

 



Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  373. 

Budapest XX. 
Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: Event Special Kft. 

címe: 1204 Budapest Knézits utca 19. B. épület 

székhelye: 1204 Budapest Knézits utca 19. B. épület 

cégjegyzékszáma: 01-09-985006   
statisztikai 

száma: 

14164204-5829-113-01 

adószáma: 14164204-2-43 

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     373.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 



működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
Magyarország területén, kivéve házaló kereskedelem 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:373.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:373.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

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

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 

1.8 Kenyér- és pékáru, sütőipari termék 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 373.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

 

 

X 

 

 



Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  374. 

Budapest XX. 
Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: Gulner Manufaktúra Kft. 

címe: 1202 Budapest Lázár utca 39.  A 

székhelye: 1202 Budapest Lázár utca 39.  A 

cégjegyzékszáma: 01-09-979685   
statisztikai 

száma: 

23821556-4651-113-01 

adószáma: 23821556-2-43 

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     374.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
Magyarország területe 



 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:374.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:374.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

42 Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru 

20 Illatszer, drogária (kivéve az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt termékeket) 

7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk (kizárólag háztartási 
felszerelés) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 374.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

X 

 

 

 

 



Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  375. 

Budapest XX. 
Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: Kara Beatrix 

címe: 1201 Budapest Wesselényi utca 22. 

székhelye: 1201 Budapest Wesselényi utca 22. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

60521952-4791-231-01 

adószáma: 60521952-1-43 

vállalkozói nyilvántartási száma: 21228883 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     375.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
Magyarország területe, kivéve házaló kereskedelem 
 
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: 



 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:375.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:375.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

45 Kreatív-hobbi és dekorációs termék 

43 Emlék-és ajándéktárgy 

42 Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 375.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

X 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  376. 

Budapest XX. 
Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: Gubor Café Kft. 

címe: 1205 Budapest Mártírok útja 103. 

székhelye: 1205 Budapest Mártírok útja 103. 

cégjegyzékszáma: 01-09-973379   
statisztikai 

száma: 

23684559-4724-113-01 

adószáma: 23684559-2-43 

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     376.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
Magyarország területe 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:376.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                       
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

IGEN nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:376.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 

1.1 Meleg-, hideg étel 

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

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém 
stb.) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 376.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

X 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  377. 

Budapest XX. 
Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: Navratil Emese 

címe: 1201 Budapest Helsinki út 101. 

székhelye: 1205 Budapest Mártírok útja 103. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

66275563-2341-231-01 

adószáma: 66275563-1-43 

vállalkozói nyilvántartási száma: 33350089 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     377.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
Magyarország területe 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:377.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:377.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

25 Óra- és ékszer (kizárólag kerámiából készültékszer) 

42 Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru (kizárólag kerámia népművészeti 
áru) 

43 Emlék, és ajándéktárgy (kivéve a nemesfémből készült termékeket) 

7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk (kizárólag háztartási 
felszerelés) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 377.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

X 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  378. 

Budapest XX. 
Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: Sas Orsolya 

címe: 1201 Budapest Alsóteleki utca 6. fsz.:1. 

székhelye: 1201 Budapest Alsóteleki utca 6. fsz.:1. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 33346283 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     378.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
Magyarország területe 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:378.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:378.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

5 Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, 
babaápolási cikk stb.) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 378.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  379. 

Budapest XX. 
Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: Csík István (mezőgazdasági őstermelő) 

címe: 1203 Budapest Közműhelytelep utca 26. 

székhelye: 1203 Budapest Közműhelytelep utca 26. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 2026993 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     379.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
Magyarország területe 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:379.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:379.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

30 Virág és kertészeti cikk 

1.11 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, 
száraztészta, kávé, tea, főszer, ecet, méz, bébiétel stb.) 

1.7 Zöldség- és gyümölcs 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 379.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  380. 

Budapest XX. 
Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: Az Igazi Hazai Kft. 

címe: 1204 Budapest Nefelejcs utca 6. 

székhelye: 1204 Budapest Nefelejcs utca 6. 

cégjegyzékszáma: 01-09-990577   
statisztikai 

száma: 

24102838-4791-113-01 

adószáma: 24102838-2-43 

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     380.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:380.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:380.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém 
stb.) 

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

1.11 Egyéb élelmiszer ( tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, 
száraztészta, kávé, tea, főszer, eset, méz, bébiétel stb.) 

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru (kivéve veszélyes anyagok és keverékek) 

43 Emlék- és ajándéktárgy 

42 Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru 

27 Játékáru 

20 Illatszer, drogéria 

25 Óra- és ékszer 

1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) 

16 Könyv 

6 Lábbeli- és bőráru 

45 Kreatív-hobbi és dekorációs termékek 

4 Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő) 

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

3 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, 
asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez 
szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 380.    

X 

 

 

 

 



                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  381. 

Budapest XX. 
Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: Járóka László 

címe: 1204 Budapest Vasút sor 6. 

székhelye: 1204 Budapest Vasút sor 6. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

66422480-5610-231-01 

adószáma: 66422480-2-43 

vállalkozói nyilvántartási száma: 34887686 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     381.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   



Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
Magyarország területén tartott rendezvények 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:381.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

IGEN nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:381.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 

1.1 Meleg-, hideg étel 

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

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 381.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

 

 

X 

 

 



Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  382. 

Budapest XX. 
Kerület 
Jegyzője 

 

Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Neve: Görbe Bögre Manufaktúra Kft. 

címe: 1201 Budapest Alsóteleki utca 67. 

székhelye: 1201 Budapest Alsóteleki utca 67. 

cégjegyzékszáma: 01-09-994446   
statisztikai 

száma: 

24182830-2341-113-01 

adószáma: 24182830-2-43 

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     382.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 



Magyarország területe 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:382.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:382.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/685/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

45 Kreatív-hobbi és dekorációs termékek 

43 Emlék-és ajándéktárgy 

7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk (kizárólag háztartási 
felszerelés) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 382.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/685/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

X 

 

 

 

 



Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  383. 

Derecske Város 
Önkormányzat 
Polgármesteri 
Hivatala 
Jegyző: 
6573/2011 

Ügyiratszám: Hantos/686/2014. 

Neve: Kállai Zoltán 

címe: 4130 Derecske, Nap u. 10. 

székhelye: 4130 Derecske, Nap u. 10. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

60792352-9329-2314-09 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 22855827 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2011. 05.02. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     383.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/686/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
Az ország egész területe 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:383.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/686/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Üzleten kívüli kereskedelem 
Közterületi értékesítés 
Közvetlen értékesítés 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:383.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/686/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

27 Játékáru 

45 Kreatív-hobbi és dekorációs termékek 

43 Emlék-és ajándéktárgy 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 383.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/686/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

X 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  384. 

Derecske Város 
Önkormányzat 
Polgármesteri 
Hivatala 
Jegyző: 
8955/2011 

Ügyiratszám: Hantos/686/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Szőllősi Lajosné 

címe: 4130 Derecske, Báthori u. 11/a. 

székhelye: 4130 Derecske, Báthori u. 11/a. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

47396986-4722-231-09 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 3000504 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2011. 06.17. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     384.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/686/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
Az ország egész területe 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:384.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/686/2014.  



 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:384.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/686/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.5 Hús- és hentesáru 

1.11 Egyéb élelmiszer 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 384.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/686/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  385. 

Derecske Város 
Önkormányzat 
Polgármesteri 
Hivatala 
Jegyző: 
 

Ügyiratszám: Hantos/686/2014. 

Neve: Palotai Károly 

címe: 4130 Derecske, Irányi D. u. 14. 

székhelye: 4130 Derecske, Irányi D. u. 14. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

60571380-4781-231-09 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 21538291 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2012.10.12. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     385.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/686/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:385.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/686/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
Mozgóbolt útján folytatott 
kereskedelmi tevékenység 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:385.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/686/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.5 Hús- és hentesáru termékkörből csak füstölt áru 

1.11 Egyéb élelmiszer termékkörből csak tojás 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 385.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/686/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  386. 

Öcsöd 
Nagyközségi 
önkormányzat 
Jegyzője:  
2792-2/2013 

Ügyiratszám: Hantos/687/2014. 

Neve: Krajcsovicz Nikolett 

címe: 5451 Öcsöd, Széchenyi u. 75/a 

székhelye: 5451 Öcsöd, Széchenyi u. 75/a 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

66291282461123116 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 33507293 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2013.10.01. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     386.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/687/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:386.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/687/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:386.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/687/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

51 Mezőgazdasági nyersanyag, termék (gabona, napraforgó, kukorica, búza stb.) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 386.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/687/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  387. 

Decs 
Nagyközség 
Jegyzője: 
1192-2/2012. 

Ügyiratszám: Hantos/688/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Keresztes László 

címe: 7144 Decs Széll Judit u. 21/a 

székhelye: 7144 Decs Széll Judit u. 21/a 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

71747655-0111-233-17 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 20144081 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2012.04.20. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     387.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/688/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
 
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: 
 
 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:387.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/688/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:387.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/688/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

37 Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a 
tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 387.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/688/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  388. 

Budapest I. kerület 
Budavári 
Önkormányzat 

IKERKER/47/2009 

Ügyiratszám: Hantos/689/2014. 

Neve: FANTASTIC TOYS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

címe: 2071 Páty, Kossuth Lajos utca 177. 

székhelye: 2071 Páty, Kossuth Lajos utca 177. 

cégjegyzékszáma: 13-09-132833   
statisztikai 

száma: 

14968967-4765-113-13 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2009.12.01. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     388.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/689/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
1014 Budapest Hes András tér 
1-3.  

  

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
 
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 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:388.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/689/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzletben folytatott 
kereskedelmi tevékenység, 
Vásáron vagy piacon folytatott 
kereskedelemi tevékenység, 
Üzleten kívüli kereskedelem, 
Csomagküldő kereskedelem 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:388.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/689/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

27 Játékáru 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 388.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/689/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  389. 

Budapest I. kerület 
Budavári 
Önkormányzat 

IKERKER/75/2009 

Ügyiratszám: Hantos/689/2014. 

Neve: Buda-Anno Kft. 

címe: 1032 Budapest, Drótos u. 12. 

székhelye: 1032 Budapest, Drótos u. 12. 

cégjegyzékszáma: 01-09-267626/31   
statisztikai 

száma: 

10880580-5250-113-01 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 1998.02.05. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     389.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/689/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
1013 Budapest Roham u. 7.    

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
 
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 
 
II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:389.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/689/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzletben folytatott 
kereskedelmi tevékenység, 
Vásáron vagy piacon folytatott 
kereskedelemi tevékenység, 
Üzleten kívüli kereskedelem, 
Csomagküldő kereskedelem 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:389.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/689/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

46 Használtcikk 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 389.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/689/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  390. 

Budapest I. 
kerület Budavári 
Önkormányzat 

IKERKER/237-
2010 

Ügyiratszám: Hantos/689/2014. 

Neve: Kalligráf ’96 Kiadói és Oktatói Betéti Társaság 

címe: 1015 Budapest Batthyány u. 13. I. em. 6. 

székhelye: 1015 Budapest Batthyány u. 13. I. em. 6. 

cégjegyzékszáma: 01-06-767651   
statisztikai 

száma: 

22126281-8532-212-01 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     390.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/689/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
 
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: 
 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:390.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/689/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:390.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/689/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

01.02. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 390.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/689/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  391. 

Budapest I. kerület 
Budavári 
Önkormányzat 

IKERKER/237/2010 

Ügyiratszám: Hantos/689/2014. 

Neve: Kalligráf ’96 Kiadói és Oktatói Betéti Társaság. 

címe: 1015 Budapest Batthyány u. 13. I. em. 6. 

székhelye: 1015 Budapest Batthyány u. 13. I. em. 6. 

cégjegyzékszáma: 01-09-935883   
statisztikai 

száma: 

22614546-4725-113-01 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2010.03.16. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     391.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/689/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
 
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: 
 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:391.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/689/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
, Csomagküldő kereskedelem 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:391.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/689/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

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

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 391.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/689/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  392. 

Budapest I. kerület 
Budavári 
Önkormányzat 

IKERKER/398/2010 

Ügyiratszám: Hantos/689/2014. 

Neve: Szőke László 

címe: 1012 Budapest, Attila út 131. 

székhelye: 1012 Budapest, Attila út 131. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  ES 431826 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2009.12.16 módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     392.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/689/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
 
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 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:392.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/689/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Vásáron vagy piacon folytatott 
kereskedelmi tevékenység, 
Közvetlen értékesítés, Üzleten 
kívüli kereskedelem, 
Csomagküldő kereskedelem 
 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:392.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/689/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

43. Emlék- és ajándéktárgy 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 392.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/689/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  393. 

Budapest I. kerület 
Budavári 
Önkormányzat 

IKERKER/480/2011 

Ügyiratszám: Hantos/689/2014. 

Neve: Tomózer Lilla Bernadett 

címe: 1016 Budapest Mészáros u. 12. 5/2. 

székhelye: 1016 Budapest Mészáros u. 12. 5/2. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

75517429-4618-131-01 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  22156922 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     393.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/689/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
 
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: 
 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:393.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/689/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem,  
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:393.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/689/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

18 Papír- és írószer, művészellátó cikk 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 393.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/689/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  394. 

Budapest I. kerület 
Budavári 
Önkormányzat 

IKERKER/503/2011 

Ügyiratszám: Hantos/689/2014. 

Neve: Lelkes András 

címe: 1016 Budapest Aladár u. 16. I/2. 

székhelye: 1016 Budapest Aladár u. 16. I/2. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

57096144-9001-231-01 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  2793897 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2011.02.25. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     394.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/689/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
 
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: 
 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:394.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/689/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem,  
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:394.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/689/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

08 Hangszer 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 394.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/689/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  395. 

Budapest I. kerület 
Budavári 
Önkormányzat 

IKERKER/529/2011 

Ügyiratszám: Hantos/689/2014. 

Neve: Benfagamma Korlátolt Felelősségű Társaság 

címe: 1012 Budapest Attila út 121. V. em. 1. 

székhelye: 1012 Budapest Attila út 121. V. em. 1. 

cégjegyzékszáma: 01-09-954121   
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:   
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     395.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/689/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
1012  Budapest Krisztina krt. 26.   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
 
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 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:395.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/689/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ (1) 

bekezdésében 
meghatározott 
tevékenységet 

Üzletben folytatott 
kereskedelmi tevékenység, 
Mozgóbolt útján folytatott 
kereskedelmi tevékenység, 
Üzleten kívüli kereskedelem, 
Csomagküldő kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:395.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/689/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

26 Sportszer, sporteszköz 

06 Lábbeli- és bőráru 

04 Ruházat 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 395.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/689/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  396. 

Budapest I. kerület 
Budavári 
Önkormányzat 

IKERKER/531/2011 

Ügyiratszám: Hantos/689/2014. 

Neve: ALKUGURU Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

címe: 1015 Budapest Hattyú utca 16. II. em. 1. 

székhelye: 1015 Budapest Hattyú utca 16. II. em. 1. 

cégjegyzékszáma: 01-09-959630   
statisztikai 

száma: 

23313303-7311-113-01 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:   
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2011.05.19. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     396.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/689/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
 
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: 
 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:396.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/689/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem,  
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:396.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/689/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

59 Egyéb termék: kedvezményre jogosító on-line kupon 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 396.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/689/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  397. 

Budapest I. kerület 
Budavári 
Önkormányzat 

IKERKER/563/2011 

Ügyiratszám: Hantos/689/2014. 

Neve: Futi Frutti Kft. 

címe: 1011 Budapest Hunyadi János út 4-8. I. em. 5/a. 

székhelye: 1011 Budapest Hunyadi János út 4-8. I. em. 5/a. 

cégjegyzékszáma: 01-09-968388   
statisztikai 

száma: 

23497447-4721-113-01 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:   
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2011.09.02. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     397.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/689/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
Budapest, Pest megye, Fejér megye 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
 
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: 
 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:397.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/689/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt útján folytatott 
kereskedelmi tevékenység, 
Vásáron vagy piacon folytatott 
kereskedelmi tevékenység, 
Üzleten kívüli kereskedelmi 
tevékenység  
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:397.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/689/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

01.07. Zöldség- és gyümölcs 

26 Sportszer, sporteszköz 

30 Virág és kertészeti cikk 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 397.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/689/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  398. 

Budapest I. kerület 
Budavári 
Önkormányzat 

IKERKER/628/2012 

Ügyiratszám: Hantos/689/2014. 

Neve: Lebowski Vendéglátóipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

címe: 1016 Budapest Krisztina krt. 77. 

székhelye: 1016 Budapest Krisztina krt. 77. 

cégjegyzékszáma: 01-09-901187   
statisztikai 

száma: 

14376405-5520-113-01 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:   
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2012.02.13. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     398.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/689/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
1016 Budapest Krisztina krt. 77.   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
 
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: 
 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:398.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/689/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzletben folytatott kereskedelmi 
tevékenység, Üzleten kívüli 
kereskedelem, Csomagküldő 
kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:398.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/689/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

43  Emlék- és ajándéktárgy 

26 Sportszer, sporteszköz 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 398.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/689/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  399. 

Budapest I. kerület 
Budavári 
Önkormányzat 

IKERKER/744/2013 

Ügyiratszám: Hantos/689/2014. 

Neve: Triplavé Borszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság 

címe: 1015 Budapest Fiáth János utca 16. VI. em.1. 

székhelye: 1015 Budapest Fiáth János utca 16. VI. em.1. 

cégjegyzékszáma: 01-09-995585   
statisztikai 

száma: 

24206406-8230-113-01 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:   
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2013.02.07. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     399.               
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/689/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
 
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: 
 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:399.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/689/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem  
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:399.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/689/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

01.02. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 

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

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 399.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/689/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  400. 

Budapest I. kerület 
Budavári 
Önkormányzat 

IKERKER/769/2013 

Ügyiratszám: Hantos/689/2014. 

Neve: Buday és Társa Catering Korlátolt Felelősségű Társaság 

címe: 1041 Budapest Tárnok utca 1. fsz. 2. 

székhelye: 1041 Budapest Tárnok utca 1. fsz. 2. 

cégjegyzékszáma: 01-09-171754   
statisztikai 

száma: 

24317647-2-41 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:   
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2013.05.06. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     400.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/689/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
 
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: 
 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:400.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/689/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem  
 

              Kereskedelmi                    
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:400.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/689/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

01.02. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 

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

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 400.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/689/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  401. 

Budapest I. kerület 
Budavári 
Önkormányzat 

IKERKER/826/2013 

Ügyiratszám: Hantos/689/2014. 

Neve: Napvölgyi-Trade Korlátolt Felelősségű Társság 

címe: 1016 Budapest Mészáros utca 10. 

székhelye: 1016 Budapest Mészáros utca 10. 

cégjegyzékszáma: 01-09-178945   
statisztikai 

száma: 

24722216-5610-113-01 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:   
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2013.10.21. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     401.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/689/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
1016 Budapest Mészáros utca 10.   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
 
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: 
 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:401.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/689/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzletben folytatott kereskedelmi 
tevékenység, Üzleten kívüli 
kereskedelem, Csomagküldő 
kereskedelem  
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:401.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/689/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 401.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/689/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  402. 

Budapest I. kerület 
Budavári 
Önkormányzat 

IKERKER/829/2013 

Ügyiratszám: Hantos/689/2014. 

Neve: PaPlan Industrics Korlátol Felelősségű Társaság 

címe: 1016 Budapest Mihűly utca 14/B  fsz. 2. 

székhelye: 1016 Budapest Mihűly utca 14/B  fsz. 2. 

cégjegyzékszáma: 01-09-916785   
statisztikai 

száma: 

14721922-3109-113-01 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:   
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2013.11.21. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     402.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/689/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
 
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: 
 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:402.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/689/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:402.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/689/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

43 Emlék- és ajándéktárgy 

30 Virág és kertészeti cikk 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 402.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/689/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  403. 

Budapest I. kerület 
Budavári 
Önkormányzat 

IKERKER/856/2014 

Ügyiratszám: Hantos/689/2014. 

Neve: Kacsóné Pál Magdolna 

címe: 2730 Albertirsa Alkotmány utca 29. 

székhelye: 2730 Albertirsa Alkotmány utca 29. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

6615825595-2923-113 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 32218937  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2014.01.15. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     403.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/689/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
1013 Budapest Feszty Árpád utca 
2. fsz. 

  

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
 
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: 
 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:403.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/689/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzletben folytatott kereskedelmi 
tevékenység, Üzleten kívüli 
kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:403.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/689/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

03 Textil 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 403.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/689/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  404. 

Budapest I. kerület 
Budavári 
Önkormányzat 

IKERKER/457/2010 

Ügyiratszám: Hantos/689/2014. 

Neve: Interwood Hungary Kft. 

címe: 1013 Budapest Attila út 35. 

székhelye: 1013 Budapest Attila út 35. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

22627830-6831-113-01 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 01-09-936470 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2010.12.01. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     404.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/689/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
1013 Budapest Attila út 35.   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
Budapest 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:404.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/689/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzletben folytatott kereskedelmi 
tevékenység, Mozgóbolt útján 
folytatott kereskedelmi 
tevékenység 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:404.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/689/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 404.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/689/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  405. 

Budapest I. kerület 
Budavári 
Önkormányzat 

IKERKER/509/2011 

Ügyiratszám: Hantos/689/2014. 

Neve: TÜNDÖKLŐ Kereskedelmi Szolgáltató Kft. 

címe: 1012 Budapest Kosciuszkó Tádé utca 8. IV. em. 2. 

székhelye: 1012 Budapest Kosciuszkó Tádé utca 8. IV. em. 2. 

cégjegyzékszáma: 01-09-929135   
statisztikai 

száma: 

14989179-5630-113-01 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2011.03.07. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     405.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/689/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
Blaha Lujza tér, Budapest valamennyi kerülete, Magyarország teljes területe 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:405.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/689/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt útján folytatott 
kereskedelmi tevékenység 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:405.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/689/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 405.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/689/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  406. 

Budapest I. kerület 
Budavári 
Önkormányzat 

IKERKER/530/2011 

Ügyiratszám: Hantos/689/2014. 

Neve: BIT BUDAPEST Kereskedelmi Szolgáltató Bt.. 

címe: 1011 Budapest Halász u. 2. I.em. 13. 

székhelye: 1011 Budapest Halász u. 2. I.em. 13. 

cégjegyzékszáma: 01-06-210602   
statisztikai 

száma: 

28304946-7490-212-01 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2011.05.18. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     406.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/689/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
Országos 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:406.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/689/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt útján folytatott 
kereskedelmi tevékenység, 
Közterületi értékesítés, 
Csomagküldő kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:406.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/689/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

01.02. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 

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

43. Emlék- és ajándéktárgy 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 406.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/689/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  407. 

Budapest I. kerület 
Budavári 
Önkormányzat 

IKERKER/679/2012 

Ügyiratszám: Hantos/689/2014. 

Neve: Bats and Dogs Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

címe: 1012 Budapest Lovas utca 35-36. II. em. 12. 

székhelye: 1012 Budapest Lovas utca 35-36. II. em. 12. 

cégjegyzékszáma: 01-09-968388   
statisztikai 

száma: 

23497447-4721-113-01 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     407.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/689/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
Országos 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:407.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/689/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt útján folytatott 
kereskedelmi tevékenység,  
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:407.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/689/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

01.01. Meleg-, hideg étel 

01.02. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 

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

01.08. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 407.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/689/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  408. 

Budapest I. kerület 
Budavári 
Önkormányzat 

IKERKER/774/2013 

Ügyiratszám: Hantos/689/2014. 

Neve: PATRONUS Rendezvényszervező Korlátolt Felelősségű Társaság 

címe: 1015 Budapest Csalogány utca 12. fsz. 9. 

székhelye: 1015 Budapest Csalogány utca 12. fsz. 9. 

cégjegyzékszáma: 01-09-970996   
statisztikai 

száma: 

23552704-8211-113-01 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     408.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/689/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
Országos 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:408.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/689/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt útján folytatott 
kereskedelmi tevékenység,  
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:408.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/689/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

01.01. Meleg-, hideg étel 

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

01.04. Cukrászati készítmény, édesipari termék 

01.09. Édességáru 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 408.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/689/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  409. 

Soltvadkert Város 
Jegyzője: 

5071-3/2014 

Ügyiratszám: Hantos/736/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Szimirte Italszolgáltató Kft. 

címe: 6230 Soltvadkert Szentháromság utca 87. 

székhelye: 6230 Soltvadkert Szentháromság utca 87. 

cégjegyzékszáma: 03-09-125265   
statisztikai 

száma: 

24125482-5630-113-03 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     409.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/736/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
Országos 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:409.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/736/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt útján folytatott 
kereskedelmi tevékenység,  
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:409.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/736/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

01.01. Meleg-, hideg étel (hotdog) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 409.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/736/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  410. 

Kadarkút Város 
Jegyzője: 

1171-2/2013. 

Ügyiratszám: Hantos/742/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Pócs Krisztián 

címe: 7530 Kadarkút Dózsa Gy. utca 15. 

székhelye: 7530 Kadarkút Dózsa Gy. utca 15. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

66260679022023114 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 33204299 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2013.08.06. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     410.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/742/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
 
Somogy megye területe 
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: 
 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:410.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/742/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:410.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/742/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

23 Háztartási tüzelőanyag (tűzifa házhoz szállítással) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 410.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/742/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  411. 

Kadarkút Város 
Jegyzője: 

84/2012 

Ügyiratszám: Hantos/742/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Nagy Zoltán 

címe: 7530 Kadarkút Rákóczi utca 45. 

székhelye: 7530 Kadarkút Rákóczi utca 45. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

60331854-5610-231-14 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 20375042 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2011.12.30. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     411.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/742/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
Ország egész területére kiterjedő működési terület 
 
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: 
 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:411.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/742/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:411.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/742/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

23 Háztartási tüzelőanyag (tűzifa házhoz szállítással) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 411.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/742/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  412. 

Kadarkút Város 
Jegyzője: 

2609/2011 

Ügyiratszám: Hantos/742/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Bojtor János József 

címe: 7530 Kadarkút Szabadság utca 7/A 

székhelye: 7530 Kadarkút Szabadság utca 7/A 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

60891406-4621-231-14 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 24405296 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     412.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/742/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
Ország egész területe 
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: 
 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:412.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/742/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:412.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/742/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.7. Zöldség, gyümölcs 

1.12. Gyógynövény a közérzetjavító és étrend-kiegészítő termékek köréből 

51. Mezőgazdasági nyersanyag termék (gabona, nyersbőr, toll stb.) 

59. Egyéb mezőgazdasági termék 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 412.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/742/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

X 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  413. 

Kadarkút Város 
Jegyzője: 

1908/2013 

Ügyiratszám: Hantos/742/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Csonka István 

címe: 7530 Kadarkút Körmendi utca 114. 

székhelye: 7530 Kadarkút Körmendi utca 114. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

66308467-0220-231-114 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 33684480 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     413.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/742/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
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: 
 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:413.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/742/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:413.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/742/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

23 Háztartási tüzelőanyag (tűzifa házhozszállítással) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 413.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/742/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  414. 

Kadarkút Város 
Jegyzője: 

571-9/2011 

Ügyiratszám: Hantos/742/2014. 

Neve: Bubek Kft. 

címe: 7530 Kadarkút Rákóczi utca 55. 

székhelye: 7530 Kadarkút Rákóczi utca 55. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása: 2011.11.25. megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     414.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/742/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:414.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/742/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:414.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/742/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 414.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/742/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  415. 

Szigetmonostor 
Jegyzője: 

8-3/2014. 

Ügyiratszám: Hantos/771/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Barbély Balázs 

címe: 2015 Szigetmonostor Bodza köz 4/b 

székhelye: 2015 Szigetmonostor Bodza köz 4/b 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma: 66307734-1-33 

vállalkozói nyilvántartási száma: 33677708 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2014.01.07. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     415.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/771/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
Magyarország területe 
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: 
 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:415.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/771/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli folytatott 
kereskedelmi tevékenység 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:415.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/771/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

26 Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és 
alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) 
JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 

 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 415.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/771/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  416. 

Szigetmonostor 
Jegyzője: 

1106-4/2014. 

Ügyiratszám: Hantos/771/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: TBT-Hegy Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság 

címe: 2015 Szigetmonostor Boglárka u. 8. 

székhelye: 2015 Szigetmonostor Boglárka u. 8. 

cégjegyzékszáma: 13-09-170188   
statisztikai 

száma: 

14393204-6810-113-13 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2014.10.20. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     416.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/771/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
Magyarország területe 
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: 
 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:416.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/771/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli folytatott 
kereskedelmi tevékenység 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:416.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/771/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

47 Személygépjármű 

48 Egyéb gépjármű (tehergépjármű, lakókocsi, 3,5 tonnánál nehezebb jármű) 

49 Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék 

50 Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 416.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/771/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

X 

 

 

X 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  417. 

Mucsony Nagyközség 
Jegyzője: 

2878-2/2014. 

Ügyiratszám: Hantos/821/2014. 

Neve: Szabados Péter 

címe: 3744 Mucsony, Kossuth L. út 42. 

székhelye: 3744 Mucsony, Kossuth L. út 42. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

66873848-3791-231-05 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 40166081 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2014.11.27. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     417.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/821/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
Országos 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:417.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/821/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Csomagküldő kereskedelem               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:417.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/821/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

59 Egyéb: Láncfűrész, fűkasza, kisgép alkatrész 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 417.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/821/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  418. 

Rajka Jegyzője: 

 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Kőrösi Katalin 

címe: 9224 Rajka Rákóczi u. 52/A. 

székhelye: 9224 Rajka Rákóczi u. 52/A. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

66551177749023108 

adószáma: 66551177-1-28 

vállalkozói nyilvántartási száma: 35905082 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     418.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
Országos 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:418.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Csomagküldő kereskedelem               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:418.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer 
stb.) 

20. Illatszer, drogéria 

21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 418.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  419. 

Rajka Jegyzője: 

 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Szalainé Nagy Mária 

címe: 9152 Börcs Sárosdi u. 2. 

székhelye: 9152 Börcs Sárosdi u. 2. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 27343281 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     419.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:419.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli tevékenység               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:419.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

14 Vasáru, barkács és építési anyag- nyílászáró 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 419.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  420. 

Rajka Jegyzője: 

 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Pallang László 

címe: 9151 Abda Bécsi u. 1/a. 

székhelye: 9151 Abda Bécsi u. 1/a. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 30895082 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     420.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:420.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli tevékenység               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:420.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

30 Virág és kertészeti cikk (dísznövény- energianövény) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 420.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  421. 

Rajka Jegyzője: 

 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Pingorné Czifrik Zsuzsanna 

címe: 9152 Börcs Kenderföldi u. 15. 

székhelye: 9152 Börcs Kenderföldi u. 15. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:                                                   B 70/2012. 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     421.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:421.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli tevékenység               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:421.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

20 Illatszer 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 421.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  422. 

Rajka Jegyzője: 

 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Neuberger János 

címe: 8352 Bazsi Petőfi S. u. 12. 

székhelye: 8352 Bazsi Petőfi S. u. 12. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:                                                   1/2009 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     422.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:422.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli tevékenység               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:422.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

23 Háztartási tüzelőanyag (tűzifa, ipari fa) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 422.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  423. 

Rajka Jegyzője: 

 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Motil Katalin 

címe: 2911 Mocsa Petőfi S. u. 23. 

székhelye: 2911 Mocsa Petőfi S. u. 23. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 20552762 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     423.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:423.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli tevékenység               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:423.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

30 Virág és kertészeti cikk 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 423.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  424. 

Rajka Jegyzője: 

 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Huszár Erzsébet 

címe: 2768 Újszilvás, Abonyi út 57. 

székhelye: 2768 Újszilvás, Abonyi út 57. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 20798685 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     424.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
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: 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:424.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:424.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

28 Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókészülék, 
ortopéd cipő, mankó stb.) 
JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 

 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 424.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  425. 

Rajka Jegyzője: 

 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Hegyhát-Kalász Kft. 

címe: 7391 Mindszertgodista Külterület 0163/1 hrsz. 

székhelye: 7391 Mindszertgodista Külterület 0163/1 hrsz. 

cégjegyzékszáma: 02-09072641   
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     425.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:425.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:425.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.5 Hús-és hentesáru 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 425.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  426. 

Rajka Jegyzője: 

 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Gyenis Attiláné 

címe: 7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 74. 

székhelye: 7396 Magyarszék, Kossuth L. u. 74. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:                                                           84 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     426.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:426.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:426.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

18 Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) 

19 Számítógépes hardver- és szoftver termékek 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 426.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  427. 

Rajka Jegyzője: 

317/2014 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: VÁR-ADÓ Kft. 

címe: 1148 Budapest, Bagolyvár u. 1. C ép. 3. em. 9. 

székhelye: 1148 Budapest, Bagolyvár u. 1. C ép. 3. em. 9. 

cégjegyzékszáma: 01-09-872407   
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:                                                  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     427.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:427.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:427.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

4 Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati 
kiegészítő) 

6 Lábbeli- és bőráru 

28 Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék( vérnyomásmérő, hallókészülék, 
ortopéd cipő, mankó stb.) 

59 Egyéb: állatorvosi eszközök, műszerek 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 427.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  428. 

Rajka Jegyzője: 

317/2014 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Vécse Béb Kft. 

címe: 1141 Budapest, Bonyhádi út 70. 

székhelye: 1141 Budapest, Bonyhádi út 70. 

cégjegyzékszáma: 01-09-181752   
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:                                                  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     428.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
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: 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:428.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:428.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.1. Meleg- hideg étel 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 428.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  429. 

Rajka Jegyzője: 

317/2014 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Natur Light Kft. 

címe: 1141 Budapest, Szugló utca 82. 4. em. 12. 

székhelye: 1141 Budapest, Szugló utca 82. 4. em. 12. 

cégjegyzékszáma: 01-09-973935   
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:                                                  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     429.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:429.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:429.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

3 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakás textília, ágynemű, 
asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez 
szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) 

9 Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 

20 Illatszer, drogéria 

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru 

43 Emlék- és ajándéktárgy 

45 Kreatív-hobbi és dekorációs termék 

59 Egyéb 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 429.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 



 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  430. 

Rajka Jegyzője: 

316/2014 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hantos/822/2014. 

Neve: Magyar Józsefné 

címe: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 3. fsz. 2. 

székhelye: 8105 Pétfürdő, Hősök tere 3. fsz. 2. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:                                                 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     430.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:430.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:430.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 

12 Telekommunikációs cikk 

19 Számítógépes hardver- és szoftver termék 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 430.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

X 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  431. 

Rajka Jegyzője: 

316/2014 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Kovács Jánosné 

címe: 8105 Pétfürdő, Liszt F. u. 9. 

székhelye: 8105 Pétfürdő, Liszt F. u. 9. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     431.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:431.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:431.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

4 Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati 
kiegészítő) 

5 Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, 
babaápolási cikk stb.) 

6 Lábbeli- és bőráru 

7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk)-háztartási 
felszerelés 

16 Könyv 

20 Illatszer, drogéria 

25 Óra- és ékszer 

27 Játékáru 

43 Emlék- és ajándéktárgy 

45 Kreatív-hobbi és dekorációs termék 

46 Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, 
régiség) 

30 Virág és kertészeti cikk  -virágkötészeti termék 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 431.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

X 

 

 

 

 



Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  432. 

Rajka Jegyzője: 

 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Kökény László 

címe: 2509 Esztergom-Kertváros, Dobó I. u. 57/a 

székhelye: 2509 Esztergom-Kertváros, Dobó I. u. 57/a 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:   21112758                                              
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     432.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Országos 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 



működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:432.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt útján folytatott 
kereskedelmi tevékenység 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:432.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék  -Frissen készített kürtös kalács, lángos, 
palacsinta 

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 432.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

 

 

 

 

 



Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  433. 

Rajka Jegyzője: 

 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Új Molnár Kft. 

címe: 2509 Esztergom, Telegdy Csanás út 12. 

székhelye: 2509 Esztergom, Telegdy Csanás út 12. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 11-09014244 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     433.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Országos 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:433.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt útján folytatott 
kereskedelmi tevékenység 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:433.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 433.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  434. 

Rajka Jegyzője: 

 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Bíró Attila 

címe: 2510 Dorog, Vörösmarty u. 12. 

székhelye: 2510 Dorog, Vörösmarty u. 12. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 20942511 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     434.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Magyarország egész területén 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:434.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt útján folytatott 
kereskedelmi tevékenység 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:434.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

19 Számítógépes hardver- és szoftver termék 

54 Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelőgép, mérőberendezés, professzionális 
elektromos gép, berendezés, hajó, repülőgép stb.) 
JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 

 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 434.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  435. 

Rajka Jegyzője: 

24/B/2013., 8/B/2013. 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Szerencse Zoltán 

címe: 2870 Kisbér, Petőfi S. u. 24. 

székhelye: 2870 Kisbér, Petőfi S. u. 24. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     435.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Magyarország egész területén 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 



 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:435.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt útján folytatott 
kereskedelmi tevékenység 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:435.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.1. Meleg-, hideg étel 

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 

1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék 

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 
jégkrém stb.) 

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

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 435.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

 

 

 

 

 



Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  436. 

Rajka Jegyzője: Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Hermann István 

címe: Naszály, Szabadság u. 1/a. 

székhelye: Naszály, Szabadság u. 1/a. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 5682230 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     436.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Országos jelleggel 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:436.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt útján folytatott 
kereskedelmi tevékenység 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:436.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

37 Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, 
a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, 
tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.) 
JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 

 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 436.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  437. 

Rajka Jegyzője: 

95/B/2011 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Balogh András 

címe: Neszmély, Szentmiklósi út 4. 

székhelye: Neszmély, Szentmiklósi út 4. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     437.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Országos jelleggel 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:437.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt útján folytatott 
kereskedelmi tevékenység 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:437.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.1. Meleg-, hideg étel 

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék 

1.8. Kényér- és pékáru, sütőipari termék 

1.9. Édességáru ( csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 
jégkrém stb.) 

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

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 437.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

 

 

 

 

 



Vasárnap:  

 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  438. 

Rajka Jegyzője: Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Kolcsár Sütőipari Kft. 

címe: 2840 Oroszlány, Táncsics M. út 62. 

székhelye: 2840 Oroszlány, Táncsics M. út 62. 

cégjegyzékszáma: 11-09-007028   
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     438.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Országos jelleggel 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:438.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  



 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt útján folytatott 
kereskedelmi tevékenység 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:438.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

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

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék 

1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék 

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 
jégkrém stb.) 

1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, 
száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) –tojás kivételével 
JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 

 
IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 438.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  439. 

Rajka Jegyzője: Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Hostyáné Fekete Anikó 

címe: 2840 Oroszlány, Fürst Sándor u. 35. 

székhelye: 2840 Oroszlány, Fürst Sándor u. 35. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 8726713 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     439.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Országos jelleggel 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:439.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt útján folytatott 
kereskedelmi tevékenység 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:439.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.1. Meleg-, hideg étel 

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, előrecsomagolt fagylalt és 
jégkrém stb.) 
JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 

 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 439.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  440. 

Rajka Jegyzője: Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Bognárné Pap Mária 

címe: Tát, Hunyadi u. 13. 

székhelye: Tát, Hunyadi u. 13. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:   ES 550752 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     440.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Országos jelleggel 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:440.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt útján folytatott 
kereskedelmi tevékenység 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:440.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.1. Meleg-, hideg étel 

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék 

1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék 

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 
jégkrém stb.) 
JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 

 
IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 440.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  441. 

Rajka Jegyzője: Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Rózsahegyi Gabriella  

címe: Tát, Fő út 17. 

székhelye: Tát, Fő út 17. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:   2644547 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     441.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:441.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 



Üzleten kívüli tevékenység               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:441.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

30 Virág és kertészeti cikk 

43 Emlék- és ajándéktárgy 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 441.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  442. 

Rajka Jegyzője: Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Megyei László  

címe: Tát, Árpád u. 18. 

székhelye: Tát, Árpád u. 18. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:    
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     442.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:442.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 



Üzleten kívüli tevékenység               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:442.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.7. Zöldség- és gyümölcs 

7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 

46. Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, 
régiség) 
JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 

 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 442.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  443. 

Rajka Jegyzője: Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Dr. Bognár Ferenc 

címe: 2500 Esztergom, Telegdy Cs. U. 12/b 

székhelye: 2500 Esztergom, Telegdy Cs. U. 12/b 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:    
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     443.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:443.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 



Üzleten kívüli tevékenység               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:443.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

28 Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék ( vérnyomásmérő, hallókészülék, 
ortopéd cipő, mankó stb.)  - Bioptron lámpa, színterápia, légterápia, víztisztító 
(Zepter termékek) 
JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 

 
IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 443.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  444. 

Rajka Jegyzője: Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Gran-oil Kft. 

címe: 2500 Esztergom, Bátori u. 20. 

székhelye: 2500 Esztergom, Bátori u. 20. 

cégjegyzékszáma: 11-09020596   
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:    
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     444.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:444.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 



Üzleten kívüli tevékenység               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:444.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

22 Gépjármű- és motorkerékpár- üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármű-
kenőanyag, -hűtőanyag és adalékanyag;  -Kenőanyag (olaj, zsír) 
JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 

 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 444.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  445. 

Rajka Jegyzője: Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Firevas Kft. 

címe: 2500 Esztergom, Galagonyás u. 30. 

székhelye: 2500 Esztergom, Galagonyás u. 30. 

cégjegyzékszáma: 11-09-012151   
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:    
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     445.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
Országos jelleggel 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:445.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 



Mozgóbolt útján folytatott 
kereskedelmi tevékenység 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:445.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.1. Meleg-, hideg étel 

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

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 
jégkrém stb.) 
JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 

 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 445.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  446. 

Rajka Jegyzője: Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Buzás Tamás 

címe: 3324 Felsőtárkány, Dózsa Gy. u. 16. 

székhelye: 3324 Felsőtárkány, Dózsa Gy. u. 16. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:    
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     446.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:446.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 



Kiskereskedelmi vendéglátás 
XTM-057 forgalmi rendszámú 
gépjármű 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:446.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.1. Meleg-, hideg étel 

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 

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

1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék 

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 
jégkrém stb.) 

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

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 446.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  447. 

Rajka Jegyzője: 

27/B/2012. 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Budimácz Csaba Mátyás 

címe: 7171 Sióagárd, Zrínyi u. 15. 

székhelye: 7171 Sióagárd, Zrínyi u. 15. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:    
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     447.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
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 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:447.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli 
nagykereskedelem,  
Csomagküldő kiskereskedelem 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:447.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

19 Számítógépes hardver- és szoftver termékek 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 447.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  448. 

Rajka Jegyzője: 

28/B/2012. 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Rotterné Balázs Erzsébet 

címe: 7171 Sióagárd, Rákóczi u. 70. 

székhelye: 7171 Sióagárd, Rákóczi u. 70. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:    
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     448.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
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 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:448.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli ügynöki 
tevékenység,  
Csomagküldő kiskereskedelmi 
tevékenység 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:448.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

59 Egyéb: bizsu, mennyasszonyi ruha 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 448.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  449. 

Rajka Jegyzője: 

7187 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Mobil Vendéglő Kft. 

címe: 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 49. 

székhelye: 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 49. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:    
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     449.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
Ország területe 
 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:449.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt útján folytatott 
kereskedelmi tevékenység 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:449.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

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

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 449.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  450. 

Rajka Jegyzője: 

6970 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Bencsics István 

címe: 9700 Szombathely, Csók István u. 1. 

székhelye: 9700 Szombathely, Csók István u. 1. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:    
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     450.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
Ország területe 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:450.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt útján folytatott 
kereskedelmi tevékenység 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:450.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

49 Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék 

50 Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és tartozék 

59 Egyéb 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 450.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  451. 

Rajka Jegyzője: 

1128/2014/b 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Zolren Kft. 

címe: 2112 Veresegyház, Hegyalja utca 11. 

székhelye: 2112 Veresegyház, Hegyalja utca 11. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:    
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     451.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:451.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Közvetlen értékesítés, 
Üzleten kívüli kereskedelem 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:451.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

22 Gépjármű- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármű-
kenőanyag, -hűtőanyag és adalékanyag 
JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 

 
IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 451.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  452. 

Rajka Jegyzője: 

1003/2009/b 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: KISU Kft. 

címe: 2162 Őrbottyán, Arany J. u.                    391/2 hrsz. 

székhelye: 2162 Őrbottyán, Arany J. u.                    391/2 hrsz. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:    
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     452.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:452.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzletben folytatott kereskedelmi 
tevékenység, 
Vásáron vagy piacon folytatott 
kereskedelmi tevékenység, 
Üzleten kívüli kereskedelem 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:452.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

16 Könyv 

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

32 Állateledel, takarmány 

43 Emlék- és ajándéktárgy 

59 Egyéb 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 452.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 



 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  453. 

Rajka Jegyzője: 

1052/2010/B 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: GOOD DENT Bt. 

címe: 2112 Veresegyház, Hétvezér u. 9. 

székhelye: 2112 Veresegyház, Hétvezér u. 9. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:    
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     453.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:453.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Vásáron vagy piacon folytatott 
kereskedelmi tevékenység, 
Közterületi értékesítés 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:453.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

3 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, 
asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez 
szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) 

4 Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, őrruházat és szőrmeáru, ruházati 
kiegészítő) 

5 Babatermék (csecsemő- és kisgyermek- ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, 
babaápolási cikk stb.) 

6 Lábbeli- és bőráru 

25 Óra- és ékszer 

27 Játékáru 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 453.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  454. 

Rajka Jegyzője: 

1048/2010/B 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Fancsali Ibolya 

címe: 2012 Veresegyháza, Nemzetőr u. 3. 

székhelye: 2012 Veresegyháza, Nemzetőr u. 3. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:    
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     454.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:454.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt útján folytatott 
kereskedelmi tevékenység, 
Vásáron és piacon folytatott 
kereskedelmi tevékenység, 
Közterületi értékesítés 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:454.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 454.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  455. 

Rajka Jegyzője: 

1136/2011/B 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Biologistic Kft. 

címe: 2112 Veresegyháza, Sportföld u. 23/j/2 

székhelye: 2112 Veresegyháza, Sportföld u. 23/j/2 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:    
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     455.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:455.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzletben folytatott kereskedelmi 
tevékenység, 
Vásáron vagy piacon folytatott 
kereskedelmi tevékenység. 
Üzleten kívüli kereskedelem 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:455.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

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

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék 

1.5. Hús- és hentesáru 

1.6. Hal 

1.7. Zöldség- és gyümölcs 

1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék 

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 
jégkrém stb.) 

1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék) 

1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, 
száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) 

1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer 
stb.) 
JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 

 
IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 455.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

 

 

 

 

 



Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  456. 

Rajka Jegyzője: 

1250/2012/B 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Egészség és energia Kft. 

címe: Veresegyháza, Sportföld u. 17/H/A 

székhelye: Veresegyháza, Sportföld u. 17/H/A 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:    
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     456.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 



 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:456.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Vásáron vagy piacon folytatott 
kereskedelmi tevékenység, 
Közterületi értékesítés, 
Üzleten kívüli kereskedelem 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:456.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor ,só, 
száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) 

1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer 
stb.) 
JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 

 
IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 456.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  457. 

Rajka Jegyzője: 

1038/2011/B 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Leszák Lajosné  

címe: 2112 Veresegyháza, Attila u. 1/a. 

székhelye: 2112 Veresegyháza, Attila u. 1/a. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:    
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     457.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:457.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Vásáron vagy piacon folytatott 
kereskedelmi tevékenység, 
Közterületi értékesítés, 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:457.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.1. Meleg-, hideg étel 

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 
jégkrém stb.) 

1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, 
száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) 

27 Játékáru 

43 Emlék- és ajándéktárgy 

45 Kreatív- hobbi és dekorációs termék 

59 Egyéb 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 457.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

 

 

 

 

 



Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  458. 

Rajka Jegyzője: 

1259/2012/B 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Bajnokok Boltja Kft.  

címe: 2112 Veresegyháza, Fészekrakó u. 26. 

székhelye: 2112 Veresegyháza, Fészekrakó u. 26. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:    
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     458.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:458.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzletben folytatott kereskedelmi 
tevékenység, 
Vásáron vagy piacon folytatott 
kereskedelmi tevékenység, 
Csomagküldő kereskedelem 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:458.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

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

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 
jégkrém stb.) 

3 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, 
asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez 
szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) 

4 Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati 
kiegészítő) 

6 Lábbeli- és bőráru 

16 Könyv 

20 Illatszer, drogéria 

25 Óra- és ékszer 

26 Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és 
alkatrés, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) 

27 Játékáru 

43 Emlék- és ajándéktárgy 

45 Kreatív-hobbi és dekorációs termék 

46 Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, 
régiség) 
JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 

 
IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 458.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

 

 

 

 

 



Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  459. 

Rajka Jegyzője: 

1050/2010/B 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Natur Express Természetes és Etikus Termék Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  

címe: 2112 Veresegyháza, Sportföld u. 23/j/2 

székhelye: 2112 Veresegyháza, Sportföld u. 23/j/2 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:    
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     459.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:459.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Vásáron vagy piacon folytatott 
kereskedelmi tevékenység, 
Közterületi értékesítés 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:459.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.1. Meleg-, hideg étel 

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

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék 

1.5. Hús- és hentesáru 

1.6. Hal 

1.7. Zöldség- és gyümölcs 

1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék 

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 
jégkrém stb.) 

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

1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, 
száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) 

1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer 
stb.) 

3 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, 
asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez 

 

 

 

 

 



szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) 

5 Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, 
babaápolási cikk stb.) 

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 

20 Illatszer, drogéria 

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru 

27 Játékáru 

32 Állateledel, takarmány 

37 Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, 
a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, 
tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.) 

42 Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru 

43 Emlék- és ajándéktárgy 

46 Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, 
régiség) 

54 Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelőgép, mérőberendezés, professzionális 
elektromos gép, berendezés, hajó, repülőgép stb.) 
JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 

 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 459.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  460. 

Rajka Jegyzője: 

629/2014. 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Orner Olga 

címe: 6300 Kalocsa, Majoranna u. 3. 

székhelye: 6300 Kalocsa, Majoranna u. 3. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:   30576488 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     460.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 



működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:460.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:460.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.1. Meleg-, hideg étel 

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, előrecsomagolt falgylalt és 
jégkrém stb.) 
JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 

 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 460.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

 

 

 

 

 



Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  461. 

Rajka Jegyzője: 

629/2014. 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Eredeti Mentha Kft. 

címe: 6400 Kiskunhalas, Széchenyi u. 28. 

székhelye: 6400 Kiskunhalas, Széchenyi u. 28. 

cégjegyzékszáma: 03-09-126144   
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     461.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:461.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:461.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék 

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 
jégkrém stb.) 

1.11. Egyéb élelmiszer( tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, 
száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) 

1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék ( gyógynövény, biotermék, testépítő szer 
stb.) 

17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 

20. Illatszer, drogéria 

43. Emlék- és ajándéktárgy 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 461.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

 

 

 

 

 



Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  462. 

Rajka Jegyzője: 
1510/2010. 

629/2014. 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Radics Béla 

címe: 6300 Kalocsa, Paksi köz 3. 

székhelye: 6300 Kalocsa, Paksi köz 3. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     462.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:462.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:462.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 
jégkrém stb.) –vattacukor, pattogatott kukorica 
JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 

 
IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 462.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  463. 

Rajka Jegyzője: 
1506/2010. 

629/2014. 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Dienes Attila 

címe: 6300 Kalocsa, Orgona u. 3. 

székhelye: 6300 Kalocsa, Orgona u. 3. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     463.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:463.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

XIA-753 forgalmi rendszámú 
gyártmányú büfé kocsi 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:463.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.1. Meleg-, és hideg étel (kürtös kalács, mini fánk) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 463.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  464. 

Rajka Jegyzője: 

629/2014. 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Karamell Sütőipari Kft. 

címe: 6300 Kalocsa, Bátyai u. 2. 

székhelye: 6300 Kalocsa, Bátyai u. 2. 

cégjegyzékszáma: 03-09-114932   
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     464.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:464.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

HLJ-670, ERH-456 forgalmi 
rendszámú gyártmányú büfé 
kocsi 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:464.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 464.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  465 

Rajka Jegyzője: 

2/2009/b 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve:  

címe: 8640 Fonyód, Jókai u. 4/a. 

székhelye: 8640 Fonyód, Jókai u. 4/a. 

cégjegyzékszáma: 19648086   
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     465.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 



 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:465.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:465.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

46 Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, 
régiség) 
JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 

 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 465.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

X 



 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  466. 

Rajka Jegyzője: 

 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: P & H Gralsoft Kft. 

címe: 8640 Fonyód, Fő u. 31. 

székhelye: 8640 Fonyód, Fő u. 31. 

cégjegyzékszáma: 14-09-308817   
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     466.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:466.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Országos kiskereskedelem               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:466.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

19 Számítógépes hardver- és szoftver termék 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 466.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  467. 

Rajka Jegyzője: 

 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: ICC Kft. 

címe: 8640 Fonyód, Szent I. u. 1. 

székhelye: 8640 Fonyód, Szent I. u. 1. 

cégjegyzékszáma: 14-09-302782   
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     467.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
Országos 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:467.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Országos csomagküldő 
kereskedelem 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:467.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.12. Közérzetjavító és étrend- kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer 
stb.) 
JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 

 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 467.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 



 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  468. 

Rajka Jegyzője: 

 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Muszfi Zsolt 

címe: 8640 Fonyód, Hegyalja u. 48. 

székhelye: 8640 Fonyód, Hegyalja u. 48. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 31928890 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     468.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:468.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzletben folytatott kereskedelmi 
tevékenység, 
Vásáron és piacon folytatot 
kereskedelmi tevékenység 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:468.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

3 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, 
asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez 
szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) 

4 Ruházat ( gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati 
kiegészítő) 

25 Óra- és ékszer 

45 Kreatív- hobbi és dekorációs termék 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 468.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

X 



 

 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  469. 

Rajka Jegyzője: Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Reston Kőrestaurátor Kft. 

címe: 2051 Biatorbágy, Szent I. u. 19. 

székhelye: 2051 Biatorbágy, Szent I. u. 19. 

cégjegyzékszáma: 13-09-102196   
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     469.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:469.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  



 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:469.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

4 Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati 
kiegészítő) 

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

16 Könyv 

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 

18 Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) 

42 Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru 

43 Emlék- és ajándéktárgy 

45 Kreatív-hobbi és dekorációs termék 

46 Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, 
régiség) 
JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 

 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 469.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

 

 

 

 

 



Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  469. 

Rajka Jegyzője: Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Szakály Veronika 

címe: 2051 Biatorbágy, Szily Kálmán út 60/a. 

székhelye: 2051 Biatorbágy, Szily Kálmán út 60/a. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 29949883 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     469.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:469.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  



 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:469.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

20 Illatszer, drogéria 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 469.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  470. 

Rajka Jegyzője: Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Tóth Miklós 

címe: 2051 Biatorbágy, Kandó Kálmán u. 8. 

székhelye: 2051 Biatorbágy, Kandó Kálmán u. 8. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 31599480 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     470.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:470.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  



 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:470.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

14 Vasáru, barkács és építési anyag 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 470.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  471. 

Rajka Jegyzője: Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Alfa-Radiál Plusz Kft. 

címe: 2462 Martonvásár, Széchenyi u. 12. 

székhelye: 2462 Martonvásár, Széchenyi u. 12. 

cégjegyzékszáma: 01-09-009719   
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     471.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
országos 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:471.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:471.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

22 Gépjármű- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármű-
kenőanyag, -hűtőanyag és adalékanyag 

49 Személygépjármű és egyéb gépjármű- alkatrész és -tartozék 

50 Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és –tartozék 

52 Mezőgazdasági ipari gép, berendezés 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 471.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

X 



 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  472. 

Rajka Jegyzője: Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Lev-an Invest Kft. 

címe: 2462 Martonvásár, Petőfi S. u. 28. 

székhelye: 2462 Martonvásár, Petőfi S. u. 28. 

cégjegyzékszáma: 07-09-018839   
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     472.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:472.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

 
 

              Kereskedelmi                     
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:472.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

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

1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer 
stb.) 

5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek- ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, 
babaápolási cikk stb.) 

7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk   

18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) 

19. Számítógépes hardver- és szoftver termék 

20. Illatszer, drogéria 

27. Játékáru 

43. Emlék- és ajándéktárgy 

45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 

53. Irodagép, -berendezés, irodabútor 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 472.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

 

 

 

 

 



Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  473. 

Rajka Jegyzője: Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Boll Iron Kft. 

címe: 2462 Martonvásár, Deák F. u. 3. 

székhelye: 2462 Martonvásár, Deák F. u. 3. 

cégjegyzékszáma: 01-09-956807   
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     473.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:473.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:473.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

3. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, 
asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez 
szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) 

4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati 
kiegészítő) 

5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek- ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, 
babaápolási cikk stb.) 

6. Lábbeli- és bőráru 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 473.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

 

 

 

 

 



Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  474. 

Rajka Jegyzője: Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: 1 Princ Kft. 

címe: 2462 Martonvásár, Budai u. 2. 

székhelye: 2462 Martonvásár, Budai u. 2. 

cégjegyzékszáma: 13-09-145868   
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     474.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:474.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

 
 

              Kereskedelmi                   
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:474.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.1. Meleg-, hideg étel 

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

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 474.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

 

 

 

 

 



Vasárnap:  

 

 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  475. 

Rajka Jegyzője: Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Nobisz Kft. 

címe: 2462 Martonvásár, Budai u. 32. 

székhelye: 2462 Martonvásár, Budai u. 32. 

cégjegyzékszáma: 01-09-0923081   
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     475.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:475.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:475.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.1. Meleg-, hideg étel 

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 

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

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék 

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 475.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  476. 

Rajka Jegyzője: Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Sportmánia Kft. 

címe: 2462 Martonvásár, Budai u. 32. 

székhelye: 2462 Martonvásár, Budai u. 32. 

cégjegyzékszáma: 01-09-0923081   
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     476.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:476.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:476.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

4 Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati 
kiegészítő 

5 Babatermék (csecsem- és kisgyermek- ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, 
babaápolási cikk stb.) 
JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 

 
IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 476.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  477. 

Rajka Jegyzője: Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Fest Best Kft. 

címe: 8714 Kelevíz, Vörösmarty u. 56. 

székhelye: 8714 Kelevíz, Vörösmarty u. 56. 

cégjegyzékszáma: 14-09-311380   
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     477.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
Országos 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:477.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

 
Mozgóbolti vendéglátás 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:477.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

  

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 477.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 



 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  478. 

Rajka Jegyzője: 
34/2012. 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Boborné Sapka Erika 

címe: Orosháza, Kölcsey F. u. 14. 

székhelye: Orosháza, Kölcsey F. u. 14 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     478.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:478.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:478.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

3 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, 
asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez 
szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) 

4 Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati 
kiegészítő) 

6 Lábbeli- és bőráru 

7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 478.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  479. 

Rajka Jegyzője: 
215/3/2012 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Nagy Károly 

címe: Orosháza, Kossuth L. u. 18. 

székhelye: Orosháza, Kossuth L. u. 18. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     479              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:479.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:479.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

4 Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati 
kiegészítő) 
JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 

 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 479.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  480. 

Rajka Jegyzője: 
312/2012. 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Németh Péter 

címe: Orosháza, Zombai u. 54/7. 

székhelye: Orosháza, Zombai u. 54/7. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     480.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:480.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:480.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer 
stb.) 
JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 

 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 480.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  481 

Rajka Jegyzője: 
330/2/2012. 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Bocsán László 

címe: Orosháza, Kossuth L. u. 30/a. 

székhelye: Orosháza, Kossuth L. u. 30/a. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     481.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:481.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:481.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

20 Illatszer, drogéria 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 481.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  482. 

Rajka Jegyzője: 
353/2012. 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Nagyné Valaczkai Éva 

címe: Orosháza, Kossuth L. u. 30/a. 

székhelye: Orosháza, Kossuth L. u. 30/a. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     482.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:482.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:482.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

14 Vasáru, barkács, és építési anyag 

20 Illatszer, drogéria 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 482.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  483. 

Rajka Jegyzője: 
393/2012. 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Gyurkó Brigitta 

címe: Orosháza, Bajcsy Zs. u. 92. 

székhelye: Orosháza, Bajcsy Zs. u. 92. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     483.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:483.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:483.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

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

1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, 
száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) 

1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer 
stb.) 

3 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, 
asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez 
szükséges alapanyag, 

4 Ruházat (gyermek, női, férfi ruházat cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati 
kiegészítők) 

7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 

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

12 Telekommunikációs cikk 

16 Könyv 

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 

18 Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) 

20 Illatszer, drogéria 

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru 

25 Óra- és ékszer 

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

27 Játékáru 

43 Emlék- és ajándéktárgy 

 

 

 

 

 



45 Kreatív-hobbi és dekorációs termék 

50 Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 483.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  484. 

Rajka Jegyzője: 
422/2012. 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Torda Pál sándorné 

címe: Orosháza, Oláh J. u. 34. 

székhelye: Orosháza, Oláh J. u. 34. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     484.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:484.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:484.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.9. Édességáru ( csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 
jégkrém stb.) 
JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 

 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 484.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  485. 

Rajka Jegyzője: 
423/2012. 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Molnár Mihályné 

címe: Orosháza, Március 15 tér 6. 

székhelye: Orosháza, Március 15 tér 6. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     485.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:485.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

 
 

              Kereskedelmi                    
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:485.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer 
stb.) 

20 Illatszer, drogéria 

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru 

28 Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókészülék, 
ortopéd cipő, mankó stb.) 
JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 

 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 485.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  486. 

Rajka Jegyzője: 
429/2012. 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Ilyés János 

címe: Orosháza, Bethlen G. u. 26. 

székhelye: Orosháza, Bethlen G. u. 26. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     486              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:486.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:486.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

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

1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer 
stb.) 

9 Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 

20 Illatszer, drogéria 

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 486.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  487. 

Rajka Jegyzője: 
496/2012. 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Benkő József 

címe: Orosháza, Táncsics M. u. 38. 

székhelye: Orosháza, Táncsics M. u. 38. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     487.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:487.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:487.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

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

1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer 
stb.) 

4 Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati 
kiegészítő) 

5 Babatermék (csecsemő- és kisgyermek- ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, 
babaápolási cikk stb.) 

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

20 Illatszer, drogéria 

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru 

25 Óra- és ékszer 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 487.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

 

 

 

 

 



Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  488. 

Rajka Jegyzője: 
508/2012. 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Tóth Imréné 

címe: Orosháza, Iglói út 29. 

székhelye: Orosháza, Iglói út 29. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     488.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:488.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:488.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

42 Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 488.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  489. 

Rajka Jegyzője: 
517/2012. 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Gombkötő László 

címe: Orosháza, Árpád u. 15. 

székhelye: Orosháza, Árpád u. 15. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     489.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:489.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:489.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer 
stb.) 

7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 

20 Illatszer, drogéria 

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 489.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  490. 

Rajka Jegyzője: 
521/2012. 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: IKR Agrár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

címe: Bábolna IKR Park  

székhelye: Bábolna IKR Park 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     490.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:490.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:490.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

37 Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, 
a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, 
tápszer,kötözőfonal, zsineg stb.) 
JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 

 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 490.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  491. 

Rajka Jegyzője: 
539/2012. 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Szárnyas-tranzit Kft. 

címe: Orosháza, Avar u. 36. 

székhelye: Orosháza, Avar u. 36. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     491.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:491.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:491.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.5. Hús- és hentes áru 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 491.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  492. 

Rajka Jegyzője: 
541/2012. 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Mihályi Erzsébet 

címe: Orosháza, Mikes u. 38. 

székhelye: Orosháza, Mikes u. 38. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     492.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:492.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:492.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

23 Háztartási tüzelőanyag 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 492.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  493. 

Rajka Jegyzője: 
550/2013. 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Fazekasné Nagy Éva 

címe: Orosháza, Bácska u. 55. 

székhelye: Orosháza, Bácska u. 55. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     493.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:493.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:493.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

59 Egyéb 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 493.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  494. 

Rajka Jegyzője: 
600/2013. 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Pintérné Czibola Barbara 

címe: Orosháza, Rózsa u. 1. 

székhelye: Orosháza, Rózsa u. 1. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     494.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:494.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:494.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

14 Vasáru, barkács, és építési anyag 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 494.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  495. 

Rajka Jegyzője: 
601/2013. 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Gerdán Kft. 

címe: Orosháza, Szabó B. u. 24. 

székhelye: Orosháza, Szabó B. u. 24. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     495.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:495.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:495.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin észsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, 
száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) 

1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer 
stb.) 

20 Illatszer, drogéria 

21 Háztartási tisztító szer, vegyi áru 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 495.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  496. 

Rajka Jegyzője: 
4/2002. 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Hertel Zoltán 

címe: 2134 Sződ, Dózsa Gy. u. 25/a. 

székhelye: 2134 Sződ, Dózsa Gy. u. 25/a. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     496.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
Országos 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:496.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

 
Mozgóbolt útján folytatott 
kereskedelmi tevékenység 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:496.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

59 Egyéb  -italüzlet( alkoholtartalmú italok árusítása nincs engedélyezve) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 496    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  497. 

Rajka Jegyzője: 
5/B/2013. 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Hótay Béláné 

címe: 8181 Berhida, Honvéd u. 24. 

székhelye: 8181 Berhida, Honvéd u. 24. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     497.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:497.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

 
Piacon vagy vásáron folytatott 
kereskedelmi tevékenység 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:497.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer 
stb.) 
JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 

 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 497.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  498. 

Rajka Jegyzője: 
951/2014 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Ilona Major Lovassport Kft. 

címe: 9491 Hidegség, Ilona major 067/2 

székhelye: 9491 Hidegség, Ilona major 067/2 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     498.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:498.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:498.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

32 Állateledel, takarmány 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 498.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  499. 

Rajka Jegyzője: 
951/2014 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Szénégető Szilvia 

címe: 3528 Miskolc, Latorca u. 3. 

székhelye: 3528 Miskolc, Latorca u. 3. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     499.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:499.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelmi 
tevékenység 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:499.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

59 Egyéb  -mezőgazdasági biotrágya 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 499.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  500 

Rajka Jegyzője: 
951/2014 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Petfhő Péter Attila 

címe: 3525 Miskolc, Dóczy József u. 16. 

székhelye: 3525 Miskolc, Dóczy József u. 16. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     500.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:500.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelmi 
tevékenység 
 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:500.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

16 Könyv 

18 Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) 

19 Számítógépes hardver- és szoftver termék 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám: 500.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  501. 

Rajka Jegyzője: 
951/2014 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Anyagos Jenő Dezső 

címe: 3534 Miskolc, Iván u. 22. 

székhelye: 3534 Miskolc, Iván u. 22. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     501.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:501.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelmi 
tevékenység 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:501.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

47 Személygépjármű 

48  Egyéb gépjármű (tehergépjármű, lakókocsi, 3,5 tonnánál nehezebb gépjármű) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám:501.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  502. 

Rajka Jegyzője: 
951/2014 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Tyukodi Istvánné 

címe: 3532 Miskolc, Rácz Ádám u. 52. 

székhelye: 3532 Miskolc, Rácz Ádám u. 52. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     502.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
Magyarország területe 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:502.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:502.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

28 Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókészülék, 
ortopéd cipő, mankó stb.) 
JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 

 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám:502.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  503. 

Rajka Jegyzője: 
951/2014 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Medve István 

címe: 3521 Miskolc, Miskolci u. 80. 

székhelye: 3521 Miskolc, Miskolci u. 80. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     503.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:503.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelmi 
tevékenység 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:503.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer 
stb.) 

7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 

20. Illatszer, drogéria 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám:503.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  504. 

Rajka Jegyzője: 
951/2014 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Nagy Erzsébet 

címe: 9375 Csér, Fő u. 12. 

székhelye: 9375 Csér, Fő u. 12. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     505.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 



 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:505.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Vásáron vagy piacon folytatott 
kereskedelmi tevékenység 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:505.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 

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

1.7. Zöldség- és gyümölcs 

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 
jégkrém stb.) 

3 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, 
asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez 
szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) 

4 Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati 
kiegészítő) 

5 Babatermék (csecsemő- és kisgyermek- ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, 
babaápolási cikk stb.) 

6 Lábbeli- és bőráru 

25 Óra- és ékszer 

27 Játékáru 

43 Emlék- és ajándéktárgy 

45 Kreatív-hobbi és dekorációs termék 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám:505.    

 

 

 

 

 



                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  506. 

Rajka Jegyzője: 
951/2014 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Tóth Attila 

címe: 5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 36. 

székhelye: 5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány u. 36. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     506.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 



   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
Magyarország területe 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:506.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

               Kereskedelmi                     
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:506.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 

9 Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 

10 Audió- és videó berendezés 

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

 

 

 

 

 



12 Telekommunikációs cikk 

19 Számítógépes hardver- és szoftver termék 

38 Fotócikk 

39 Optikai cikk 

46 Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, 
régiség) 

53 Irodagép,- berendezés, irodabútor 

59 Egyéb 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám:506.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  507. 

Rajka Jegyzője: 
951/2014 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Tóth Frantisek 

címe: 2942 Nagyigmánd, Zalka Máté u. 2/c 

székhelye: 2942 Nagyigmánd, Zalka Máté u. 2/c 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     507.              



                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  
Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:507.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:507.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

49 Személygépjármű s egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám:507.    

X 

 

 

 

X 



                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  508. 

Rajka Jegyzője: 
951/2014 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Kern Béla 

címe: 7530 Kadarkút, Nagy utca 42. 

székhelye: 7530 Kadarkút, Nagy utca 42. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     508.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 



 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
Magyarország területe 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:508.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelmi 
tevékenység 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:508.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

23 Háztartási tüzelőanyag   -tűzifa házhoz szállítással 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám:508.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

 

 

 

 

 



Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  509. 

Rajka Jegyzője: 
951/2014 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Sági Tibor 

címe: 5051 Zagyvakréka, Aradi utca 23. 

székhelye: 5051 Zagyvakréka, Aradi utca 23. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     509.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 



egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:509.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt útján folyatott 
kereskedelem 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:509.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.7. Zöldség- és gyümölcs 

4 Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati termék, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati 
kiegészítő) 

27 Játékáru 

43 Emlék- és ajándéktárgy 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám:509.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

 

 

 

 

 



Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  510. 

Rajka Jegyzője: 
951/2014 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Pataki Józsefné 

címe: 1223 Budapest, Tűzliliom u. 53. 3.em. 15. 

székhelye: 1223 Budapest, Tűzliliom u. 53. 3.em. 15. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     510.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, 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 Magyarország területén 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:510.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:510.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

8 Hangszer 

42 Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru 

46 Használtcikk ( használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, 
régiség) 
JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 

 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám:510.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  511. 

Rajka Jegyzője: 
951/2014 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Suleiman Mohammed 

címe: 1221 Budapest, Leányka u. 34. 

székhelye: 1221 Budapest, Leányka u. 34. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     511.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
Magyarország egész területe 
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: 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:511.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:511.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital ( 
csomagolt kávé, dobozos üdítő italok) 

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 
jégkrém stb.) 

1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, érolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, 
száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) 

1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer 
stb.) 

3 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, 
asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez 
szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.) 

4 Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati termék, bőrruházat és szőrmeáru,  ruházati 
kiegészítő) 

20 Illatszer, drogéria 

25 Óra- és ékszer 

27 Játékáru 

43 Emlék- és ajándéktárgy 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám:511.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

 

 

 

 

 



Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  512. 

Rajka Jegyzője: 
951/2014 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Be Diamonds Bt. 

címe: 4090 Polgár, Hunyadi u. 30. 

székhelye: 4090 Polgár, Hunyadi u. 30. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     512.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
Magyarország egész területe 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:512.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:512.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer 
stb.) 

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

16 Könyv 

20 Illatszer, drogéria 

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám:512.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

 

 

 

 

 



Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  513. 

Rajka Jegyzője: 
951/2014 

Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Neve: Kissné Szőke Éva 

címe: 4087 Hajdúdorog, Telek u. 18. 

székhelye: 4087 Hajdúdorog, Telek u. 18. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     513.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:513.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:513.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/822/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

4 Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati termék, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati 
kiegészítő) 

25 Óra- és ékszer 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám:513.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/822/2014. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

X 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  514. 

Pomáz Polgármesteri 
Hivatal: 

5697/2/2014/01 

Ügyiratszám: Hantos/826/2014. 

Neve: iSense Communication Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

címe: 2013 Pomáz, Majdán utca 1609/38 hrsz. 

székhelye: 2013 Pomáz, Majdán utca 1609/38 hrsz. 

cégjegyzékszáma: 13-06-060717   
statisztikai 

száma: 

28717087-7420-117-13 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2014.11.27. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     514.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/826/2014.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
Országos 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:514.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/826/2014.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:514.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/826/2014.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 
jégkrém) 

1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, 
száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel, stb.) 

1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer 
stb.) 

7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 

9 Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 

16 Könyv 

20 Illatszer, drogéria 

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru; A és B tűzveszélyességi osztályba sorolt vegyi anyag 
kivételével 

27 Játékáru 

43 Emlék- és ajándéktárgy 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám:514.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/826/2014. 

Hétfő: 9-17 

Kedd: 9-17 

Szerda: 9-17 

Csütörtök: 9-17 

 

 

 

 

X 



Péntek: 9-17 

Szombat: - 

Vasárnap: - 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  515. 

Kisújszállás Város 
Önkormányzatának 
Jegyzője: 

1005/2014. 

Ügyiratszám: Hantos/9/2015. 

Neve: Vertex Plain Kft. 

címe:  

székhelye: 5310 Kisújszállás, Szélmalom u. 18. 

cégjegyzékszáma: 16-09-002918   
statisztikai 

száma: 

11268426-2215-113-16 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2014.09.10. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     515.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/9/2015.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
MAGYARORSZÁG TERÜLETE, KÖRNYEZŐ ORSZÁGOK 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:515.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/9/2015.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

               Kereskedelmi                     
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:515.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/9/2015.   

Sorszám Megnevezés:  
 

4 Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati termék, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati 
kiegészítő) 

9 Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 

10 Audió- és videó berendezés 

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

16 Könyv 

18 Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) 

19 Számítógépes hardver- és szoftver termék 

20 Illatszer, drogéria 

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru; A és B tűzveszélyességi osztályba sorolt vegyi anyag 
kivételével 

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

27 Játékáru 

30 Virág és kertészeti cikk 

43 Emlék- és ajándéktárgy 

X 

 

 

 

X 



45 Kreatív-hobbi és dekorációs termék 

46 Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, 
régiség) 
JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 

 
IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám:515.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/9/2015. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  516. 

Kisújszállás Város 
Önkormányzatának 
Jegyzője: 

1004/2014. 

Ügyiratszám: Hantos/9/2015. 

Neve: Varga Julianna Edina 

címe:  

székhelye: 5310 Kisújszállás, Jókai u. 42. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

667019404-4791-231-16 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 37936289 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2014.08.29. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     516.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/9/2015.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 



   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
MAGYARORSZÁG TERÜLETE 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:516.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/9/2015.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:516.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/9/2015.   

Sorszám Megnevezés:  
 

4 Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati termék, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati 
kiegészítő) 

25 Óra- és ékszer 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám:516.    

X 

 

 

 

X 



                                                                            Ügyiratszám: Hantos/9/2015. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  517. 

Kisújszállás Város 
Önkormányzatának 
Jegyzője: 

1010/2014. 

Ügyiratszám: Hantos/9/2015. 

Neve: Németh Eszter Kata 

címe:  

székhelye: 5310 Kisújszállás, Kiss Tamás u. 6. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

66685797-2042-231-16 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 37635081 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2014.10.03. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     517.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/9/2015.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 



   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
ORSZÁGOS JELLEG 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:517.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/9/2015.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:517.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/9/2015.   

Sorszám Megnevezés:  
 

5 Babatermék (csecsemő- és kisgyermek- ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, 
babaápolási cikk) 

20 Illatszer, drogéria 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám:517.    

X 

 

 

 

X 



                                                                            Ügyiratszám: Hantos/9/2015. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  518. 

Budapest Főváros 
XIII. kerületi 
Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási Főosztály : 

XIII/9955/2011/B 

Ügyiratszám: Hantos/29/2015. 

Neve: JADEKŐ-MO 2011 Kft. 

címe: 1135 Budapest, Szent László út 76. fszt. 27. 

székhelye: 1135 Budapest, Szent László út 76. fszt. 27. 

cégjegyzékszáma: 01-09-970937   
statisztikai 

száma: 

23551552-4799-113-01 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2011.10.21. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     518.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/29/2015.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 



   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
MAGYARORSZÁG 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:518.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/29/2015.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:518.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/29/2015.   

Sorszám Megnevezés:  
 

28 Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (jadeköves masszírozó készülék) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám:518.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/29/2015. 

 

X 

 

 

 



Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  519. 

Budapest Főváros 
XIII. kerületi 
Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási Főosztály : 

XIII/10079/2011/B 

Ügyiratszám: Hantos/29/2015. 

Neve: Schőn Gábor 

címe: 1133 Budapest, Ipoly u. 26/A. 2. em. 8. 

székhelye: 1133 Budapest, Ipoly u. 26/A. 2. em. 8. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

42829601-7022-231-01 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 4360991 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2011.12.12. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     519.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/29/2015.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   



Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
EURÓPA 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:519.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/29/2015.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:519.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/29/2015.   

Sorszám Megnevezés:  
 

49 Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám:519.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/29/2015. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

X 

 

 

 

 



Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  520. 

Budapest Főváros 
XIII. kerületi 
Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási Főosztály : 

XIII/10532/2012/B 

Ügyiratszám: Hantos/29/2015. 

Neve: TECHEM Kft. 

címe: 1134 Budapest, Váci út 45. A. ép. 7. em. 

székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45. A. ép. 7. em. 

cégjegyzékszáma: 01-09-264456   
statisztikai 

száma: 

10845761-7491-113-01 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2012.09.05. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     520.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/29/2015.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
MAGYARORSZÁG 



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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:520.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/29/2015.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:520.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/29/2015.   

Sorszám Megnevezés:  
 

54 Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelőgép, mérőberendezés, professzionális 
elektromos gép, berendezés, hajó, repülőgép stb.) 
JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 

 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám:520.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/29/2015. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

X 

 

 

X 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  521. 

Budapest Főváros 
XIII. kerületi 
Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási Főosztály : 

XIII/10714/2012/B 

Ügyiratszám: Hantos/29/2015. 

Neve: METALSCARP Kft. 

címe: 1138 Budapest, Túróc utca 9. VI/1. 

székhelye: 1138 Budapest, Túróc utca 9. VI/1. 

cégjegyzékszáma: 01-09-9844115   
statisztikai 

száma: 

23050075-4672-113-01 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2012.12.19. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     521.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/29/2015.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
MAGYARORSZÁG 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:521.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/29/2015.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:521.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/29/2015.   

Sorszám Megnevezés:  
 

57 Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám:521.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/29/2015. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  522. 

Budapest Főváros 
XIII. kerületi 
Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási Főosztály : 

XIII/10714/2012/B 

Ügyiratszám: Hantos/29/2015. 

Neve: METALSCARP Kft. 

címe: 1138 Budapest, Túróc utca 9. VI/1. 

székhelye: 1138 Budapest, Túróc utca 9. VI/1. 

cégjegyzékszáma: 01-09-9844115   
statisztikai 

száma: 

23050075-4672-113-01 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2013.09.24. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     522.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/29/2015.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
MAGYARORSZÁG 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:522.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/29/2015.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:522.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/29/2015.   

Sorszám Megnevezés:  
 

4 Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati termék, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati 
kiegészítő) 

6 Lábbeli- és bőráru 

7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 

12 Telekommunikációs cikk 

25 Óra- és ékszer (kivéve nemesfém termékek) 

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

27 Játékáru 

45 Kreatív-hobbi és dekorációs termék 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám:522.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/29/2015. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

X 

X 

 

 

 



Vasárnap:  

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  523. 

Budapest Főváros 
XIII. kerületi 
Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási Főosztály : 

XIII/11197/2013/B 

Ügyiratszám: Hantos/29/2015. 

Neve: Györgydeák Yvette 

címe: 1131 Budapest, Hajdú köz 11. 2.em 5. 

székhelye: 1131 Budapest, Hajdú köz 11. 2.em 5. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

66406077-9609-231-01 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 34750121 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2013.12.03. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     523.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/29/2015.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
BUDAPEST 
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: 



 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:523.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/29/2015.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:523.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/29/2015.   

Sorszám Megnevezés:  
 

59 Egyéb (kutyaruházati termék) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám:523.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/29/2015. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

X 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  524. 

Szarvasi 
Polgármesteri Hivatal 

9515/2/2014. 

Ügyiratszám: Hantos/112/2015. 

Neve: Fulajtár András 

címe: 5540 Szarvas, Csokonai utca 16. 

székhelye: 5540 Szarvas, Csokonai utca 16. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

66759863-4799-231-04 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 38681482 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     524.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/112/2015.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
MAGYARORSZÁG 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:524.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/112/2015.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelem               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:524.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/112/2015.   

Sorszám Megnevezés:  
 

59 Egyéb (törlőkendő, mosogatószivacs) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám:524.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/112/2015. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  525. 

Szarvasi 
Polgármesteri Hivatal 

691/4/2015. 

Ügyiratszám: Hantos/112/2015. 

Neve: SZARVAS-FISH Kft. 

címe: 5540 Szarvas, Tanya I. 57. 

székhelye: 5540 Szarvas, Tanya I. 57. 

cégjegyzékszáma: 04-09-002433   
statisztikai 

száma: 

11046044-0322-113-04 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     525.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/112/2015.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
MAGYARORSZÁG 
A mozgóárusításhoz használt gépjármű adatai: 
Típus: FIAT DUCATO 
Alvázszám: ZFA25000002609363 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:525.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/112/2015.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Mozgóbolt útján folytatott 
kereskedelmi tevékenység 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:525.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/112/2015.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.6. Hal 

1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin, zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, 
száraztészta, kávé, tea, fűszer, méz, bébiétel stb.)  -kizárólag fűszer 
JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 

 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám:525.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/112/2015. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 



 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  526. 

Szarvasi 
Polgármesteri Hivatal 

443-2/2015. 

Ügyiratszám: Hantos/122/2015. 

Neve: Ángyánné Szlávik Mária 

címe: 2541 Lábatlan, Kálvin J. u. 12. 

székhelye: 2541 Lábatlan, Kálvin J. u. 12. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

66933667461923111 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 41128486 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     526.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/122/2015.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
Komárom-Esztergom megye, Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Veszprém megye 
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: 
 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:526.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/122/2015.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelmi 
tevékenység 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:526.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/122/2015.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.11. Egyéb élelmiszer  (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor ,só, 
száraztészta, kávé, tea, fűszer, méz, bébiétel stb.)  -teák, magvak 

1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer 
stb.) 

6 Lábbeli- és bőráru 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám:526.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/122/2015. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

X 

 



 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  527. 

Fejér Megyei 
Kormányhivatal Móri 
Járási Hivatal: 

FE-06I/ÉBÁI/00040-
3/2015. 

Ügyiratszám: Hantos/1292015. 

Neve: Magyaralmási Agrár Zrt. 

címe: 8071 Magyaralmás Központi Iroda 

székhelye: 8071 Magyaralmás Központi Iroda 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

 

adószáma: 12531419-2-07 

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     527.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/129/2015.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
LJL-495  FORGALMI RENDSZÁMÚ FORD TRANSIT ÉS LTX-887 FORGALMI RENDSZÁMÚ NISSAN 
CABSTAR TÍPUSÚ GÉPJÁRMŰVEL: 
Aba, Agárd, Bakonycsernye, Bodajk, Börgönd, Enying, Gánt, Gárdony, Csór, Csákvár, Csősz, 
Fehérvárcsurgó, Hantos, Isztimér, Iszkaszentgyörgy, Káloz, Kápolnásnyék, Kisláng, Kincsesbánya, 
Kőszárhegy, Lepsény, Lovsberény, Martonvásár, Magyaralmás, Mezőfalva, Nádasdladány, Nagyveleg, 
Pákozd, Pátka, Polgárdi, Pusztavám, Sárbogárd, Sárosd, Sárszentmihály, Seregélyes, Soponya, Sukoró, 
Szabadbattyán, Székesfehérvár, Tác, Úrhida, Velence, Zámoly 
Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:527.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/129/2015.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelmi 
tevékenység 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:527.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/129/2015.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)  -nyerstej, hűtést igénylő 
tej és tejtermék 
JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 

 
IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám:527.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/129/2015. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

X 

 



 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  528. 

Zalakaros Közös 
Önkormányzati 
Hivatal: 

01-124-2/2015. 

Ügyiratszám: Hantos/1332015. 

Neve: Scherer Stephan 

címe: 8749 Zalakaros, Liget u. 32/d. 

székhelye: 8749 Zalakaros, Liget u. 32/d. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

66916600-4791-231-20 

adószáma: 66916600-1-40 

vállalkozói nyilvántartási száma: 40875057 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     528.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/133/2015.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
MAGYARORSZÁG 
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: 
MAGYARORSZÁG 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:528.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/133/2015.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelmi 
tevékenység 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:528.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/133/2015.   

Sorszám Megnevezés:  
 

4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati termék, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati 
kiegészítő) 

19. Számítógépes hardver- és szoftver termék 

25. Óra- és ékszer 

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

27. Játékáru 

43. Emlék- és ajándéktárgy 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám:528.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/133/2015. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

X 



 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  529. 

Tápiószecső 
Polgármesteri 
Hivatal: 

419/2014. 

Ügyiratszám: Hantos/138/2015. 

Neve: Bial Attila 

címe: 2251 Tápiószecső, Liget utca 16. 

székhelye: 2251 Tápiószecső, Liget utca 16. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

66731616464523113 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 38290096 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     529.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/138/2015.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
MAGYARORSZÁG 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:529.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/138/2015.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelmi 
tevékenység 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:529.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/138/2015.   

Sorszám Megnevezés:  
 

20 Illatszer, drogréia 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám:529.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/138/2015. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  530. 

Szarvasi 
Polgármesteri Hivatal 

1804/2015. 

Ügyiratszám: Hantos/112-3/2015. 

Neve: Bába Ivett 

címe: 5540 Szarvas, Vágóhíd utca 18. D lph.  I/3. 

székhelye: 5540 Szarvas, Vágóhíd utca 18. D lph.  I/3. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

66601502-9001-231-04 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 36488087 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     530.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/138/2015.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
MAGYARORSZÁG 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:530.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/138/2015.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Csomagküldő kereskedelem               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:530.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/138/2015.   

Sorszám Megnevezés:  
 

59 Egyéb ( víztisztító berendezések) 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám:530.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/138/2015. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 



 

 

 

 

I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  531. 

 Ügyiratszám: Hantos/391/2015 

Neve: Botos Tibor 

címe:  

székhelye: 5234 Tiszaroff, Aradi út 2/b 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

63419142-4771-231-16 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma: 191487 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     531.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/391/2015.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
MAGYARORSZÁG 



II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:531.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/391/2015.  

 
 
 

Megnevezése: 

 
 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

Az üzletben folytatnak 
szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Csomagküldő kereskedelem               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:531.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/391/2015.   

Sorszám Megnevezés:  
 

4 Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati 
kiegészítő) 

6 Lábbeli-és bőráru 

43 Emlék- és ajándéktárgy 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám:531.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/391/2015. 

Hétfő: 8-15 

Kedd: 8-15 

Szerda: 8-15 

Csütörtök: 8-15 

Péntek: 8-15 

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

X 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  532. 

Pátyi Polgármesteri 
Hivatal Jegyzője: 

1072-2/2015 

Ügyiratszám: Hantos/403/2015 

Neve: Sallai József 

címe:  

székhelye: 2071 Páty, Arany J. u. 8. 

cégjegyzékszáma:    
statisztikai 

száma: 

67028120477923113 

adószáma: 67028120133 

vállalkozói nyilvántartási száma: 42580889 
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2015.04.01. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     532.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/403/2015.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
MAGYARORSZÁG 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:532.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/403/2015.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

közterületi értékesítés 
vásáron, vagy piacon folytatott 
értékesítés 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:532.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/403/2015.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1 napilap és hetilap, folyóirat, könyv 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám:532.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/403/2015. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  533. 

Balatonlelle Város 
Jegyzője: 

893/2015 

Ügyiratszám: Hantos/412/2015 

Neve: EBK-DRINKS KFT 

címe: 8638 Balatonlelle, Kossuth l. utca 19. 

székhelye: 8630 Balatonboglár, Klapka utca 16. 

cégjegyzékszáma: 14-09-309062   
statisztikai 

száma: 

14696538-2-14 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése:  módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     533.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/412/2015.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
 Balaton Horgászbolt 50 m2 

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve 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: 
MAGYARORSZÁG 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:533.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/412/2015.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

               Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:533.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/412/2015.   

Sorszám Megnevezés:  
 

4 Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati 
kiegészítő) 

6 Lábbeli-és bőráru 

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

32 Állateledel, takarmány 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám:533.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/412/2015. 

Hétfő: 8.00-16.30. 

Kedd: 8.00-16.30. 

Szerda: 8.00-16.30. 

Csütörtök: 8.00-16.30. 

Péntek: 8.00-16.30. 

Szombat: 8.00-16.30. 

Vasárnap:  

 

 

 

X 

 

 

X 

X 



I.A kereskedő 

 

Nyilvántartási  száma:  534. 

Budapest Főváros 
XXIII. Kerület 
Soroksár Jegyzője: 

XIX-15656-2/2015 

Ügyiratszám: Hantos/422/2015 

Neve: Gnocchi Vendéglátóipari Kft. 

címe:  

1238 Budapest, Láng 
Endre u. 58. 

8630 Balatonboglár, Klapka utca 16. 

cégjegyzékszáma: 01-09-189137   
statisztikai 

száma: 

24918956-5610-113-01 

adószáma:  

vállalkozói nyilvántartási száma:  
kistermelői regisztrációs száma:  

I/1.A kereskedelmi tevékenység 
kezdése: 2015.04.10. módosítása:  megszűnése:  
 Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III.  és IV. blokk ismétlődni fog. Az 
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedőhöz tartozik. 

II.A kereskedelmi tevékenység helye:             Nyilvántartási szám:     534.              
                                                                              Ügyiratszám: Hantos/422/2015.  

Az üzlet címe: Az üzlet elnevezése: Az üzlet alapterülete 
   

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
 

Üzleten kívüli  kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a 
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: 
ULS-185 rendszámú autóval, Magyarország területe 
 
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: 
 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája                                        Nyilvántartási szám:534.                     
                                                                                                               Ügyiratszám: Hantos/422/2015.  

  Az üzletben folytatnak 



 
 

Megnevezése: 

 
 

A kereskedelmi tevékenység 
jellege: 

szeszesital 
kimérést 

 
 
 
 

a 210/2009.(IX.29.) 
Korm. rend. 22.§ 
(1) bekezdésében 

meghatározott 
tevékenységet 

Üzleten kívüli kereskedelmi 
tevékenység 

              Kereskedelmi                        
              ügynöki tevékenység 
 
              Kiskereskedelem  
 
              Vendéglátás 
 
 
              Nagykereskedelem 
 
              Csomagküldő 
kereskedelem 

NEM nem 

III./1. Termékkörök:                                              Nyilvántartási szám:534.                     
                                                                               Ügyiratszám: Hantos/422/2015.   

Sorszám Megnevezés:  
 

1.1. Meleg-, hideg étel 

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 

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

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék 

9 Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE 
 

IV.Nyitvatartási idő:                                                        Nyilvántartási szám:534.    
                                                                            Ügyiratszám: Hantos/422/2015. 

Hétfő:  

Kedd:  

Szerda:  

Csütörtök:  

Péntek:  

Szombat:  

Vasárnap:  

 

X 

X 

 

 

 


