I.

A kereskedő

Nyilvántartási száma: 1.
Ügyiratszám: 772/2012.,
604/2013.
417/2016.,
158/2017.,333/2018.,33/2019

Neve:
címe:
székhelye:
cégjegyzékszáma:
adószáma:

P&K Euro Transport Kft.
2421 Nagyvenyim, Gárdonyi Géza utca 3.
2421 Nagyvenyim, Gárdonyi Géza utca 3.
07-09-024746
statisztikai
23990861-4941-1113-07
száma:
23990861-207

vállalkozói nyilvántartási száma:
07-09-024746
kistermelői regisztrációs száma:
I/1.A kereskedelmi tevékenység
kezdése:
2012.11.13.
módosítása: 2013.07.31. megszűnése:
2016.04.21.
2018.04.19.
Ha több kereskedelmi helye és formája van, akkor a II. és a III. és IV. 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.
Ügyiratszám:
772/2012.,604/2013.,417/2016
Az üzlet címe:
Az üzlet elnevezése:
Az üzlet alapterülete
2434 Hantos, Óvoda köz
VENYIMI PÉKBOLT
51 m2
(53/1 hrsz.)

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az
ország egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy- ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed- a megye, illetve az országos
jelleg megjelölése:
A közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a közlekedési eszköznek a
megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi
tevékenységet folytatnak
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II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

Nyilvántartási szám: 1.
Ügyiratszám: 772/2012.,604/2013., 417/2016.
Az üzletben folytatnak
szeszesital a 210/2009.(IX.29.)
kimérést
Korm. rend. 22.§
A kereskedelmi tevékenység
(1) bekezdésében
jellege:
meghatározott
tevékenységet

Megnevezése:

Kereskedelmi
ügynöki tevékenység
Üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

X

nem

nem

Kiskereskedelem
Vendéglátás

Nagykereskedelem
Üzleten kívüli
kereskedelem
III.

/1. Termékkörök:

Nyilvántartási szám: 1.
Ügyiratszám:

772/2012.,604/2013.,417/2016.
Megnevezés:

Sorszám

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
Cukrászati készítmény, édesipari termék
Hús- és hentesáru
Zöldség- és gyümölcs
Kenyér- és pékáru, sütőipari termék
Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és
jégkrém stb.)
Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só,
száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)
Állateledel, takarmány

1.3.
1.4.
1.5.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
32.

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE
IV.

Nyitvatartási idő:
772/2012.,604/2013.,417/2016.
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Hétfő:

05.30.-18.00

Kedd:

05.30.-18.00

Szerda:

05.30-18.00

Nyilvántartási szám: 1.
Ügyiratszám:

Csütörtök:

05.30-18.00

Péntek:

05.30-18.00

Szombat:

05.30-18.00

Vasárnap:

06.30-12.00

I.

A kereskedő

Nyilvántartási száma: 2.
Ügyiratszám: 738/2015.

Neve:
címe:
székhelye:
cégjegyzékszáma:
adószáma:

Mezőföld Népfőiskola Társaság
2434 Hantos, Kishantos telep 0165/5
2434 Hantos, Kishantos telep 0165/5
07-02statisztikai
0000731
száma:
19098337-107

19098337

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelői regisztrációs száma:
I/1.A kereskedelmi tevékenység
kezdése:
2015.10.27.
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: 2.
Ügyiratszám: Hantos/738/2015.
Az üzlet címe:
Az üzlet elnevezése:
Az üzlet alapterülete
2434 Hantos, Külterület 0165/5
KASTÉLY KONYHA
325 m2
hrsz.

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

A közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a
jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak
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II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

Nyilvántartási szám:2.
Ügyiratszám: Hantos/738/2015.
Az üzletben folytatnak
szeszesital a 210/2009.(IX.29.)
kimérést
Korm. rend. 22.§
A kereskedelmi tevékenység
(1) bekezdésében
jellege:
meghatározott
tevékenységet

Megnevezése:

Melegkonyhás vendéglátóipari
létesítmény

Kereskedelmi
ügynöki tevékenység

NEM

nem

Kiskereskedelem
X

Vendéglátás

Nagykereskedelem
Csomagküldő
kereskedelem
III./1. Termékkörök:

Nyilvántartási szám:2.
Ügyiratszám: Hantos/738/2015.

Sorszám

Megnevezés:

1.1.

Meleg,- és hideg étel

1.4.
1.5.

Cukrászati készítmény, édesipari termék - hűtést igénylő cukrászati készítmények,
édesipari termék
Hús- és hentesáru - friss hús

1.6.

Hal – friss halászati termékek

1.10.

Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított termék stb.) – hűtést igénylő tej- és
tejtermék

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE
I.

Nyitvatartási idő:

ALKALMANKÉNT
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
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Nyilvántartási szám:2.
Ügyiratszám: Hantos/738/2015.

Szombat:
Vasárnap:

II.

A kereskedő

Nyilvántartási száma: 3.
Ügyiratszám: 602/2014.

Neve:
címe:
székhelye:
cégjegyzékszáma:
adószáma:

Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.
1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.
01-10-042463
statisztikai
száma:
10901232-2-

10901232

44
vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelői regisztrációs száma:

2266451

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: 3.
Ügyiratszám: Hantos/602/2014.
Az üzlet címe:
Az üzlet elnevezése:
Az üzlet alapterülete
2434 Hantos, Ady utca
HANTOS POSTA
58m2
17

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy- ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg
megjelölése:
A közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a
jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak
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II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

Nyilvántartási szám:3.
Ügyiratszám: Hantos/602/2014.
Az üzletben folytatnak
szeszesital
a 210/2009.(IX.29.)
kimérést
Korm. rend. 22.§ (1)
A kereskedelmi tevékenység
bekezdésében
jellege:
meghatározott
tevékenységet

Megnevezése:

Üzleten kívüli kereskedelem

Kereskedelmi
ügynöki tevékenység
X

NEM

nem

Kiskereskedelem
Vendéglátás

Nagykereskedelem
Csomagküldő
kereskedelem
III./1. Termékkörök:

Nyilvántartásiszám: 3.
Ügyiratszám: Hantos/602/2014.

Sorszám

Megnevezés:

1.3 1.9 1.11 7.
11. 12. 16. 17. 18.
27. 37. 39.
43. 44. 45.

Csomagolt kávé, édességáru, egyéb élelmiszer , bútor ,
Audio vizuális termék, telekommunikációs cikk, könyv , újság, papír és írószer
Játékáru, mezőgazdasági termék, optikai cikk
Emlék és ajándéktárgy, numizmatikai termék, kreatív hobbi és dekorációs termék

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE
IV.Nyitvatartási idő:
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Nyilvántartási szám: 3.
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

III.

A kereskedő

Nyilvántartási száma: 4.
Ügyiratszám: 543/2006., 20/2009.

Neve:
címe:
székhelye:
cégjegyzékszáma:
adószáma:
vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelői regisztrációs száma:

Sárdy Gyula
2433 Sárosd, Perkátai út 17/b.
2433 Sárosd, Perkátai út 17/b.
statisztikai
száma:
46160429-227

46160429

2266451

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.
IV.
A kereskedelmi tevékenység helye:
Nyilvántartási szám: 4.
Ügyiratszám: 543/2006., 20/2009
Az üzlet címe:
Az üzlet elnevezése:
Az üzlet alapterülete
2434 Hantos, Rákóczi
Faház Söröző-Étterem
200 m2
utca 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:
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:
A közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a
jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája
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Nyilvántartási szám: 5.
Ügyiratszám: 5/2007.
Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést
Megnevezése:

A kereskedelmi tevékenység
jellege:

Kereskedelmi
ügynöki tevékenység
Üzleten kívüli kereskedés

X

Kiskereskedelem

X

Vendéglátás

nem

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

Nagykereskedelem
Üzleten kívüli
kereskedelem
V.

/1. Termékkörök:

Nyilvántartási szám: 4.
Ügyiratszám: 543/2006., 20/2009

Sorszám

Megnevezés:

1.1
1.2
1.4

Meleg-, hideg étel
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital
Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9

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

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE
a szerencsejáték szervezésről szóló 1991. évi XXXIV. törvény Különös Rendelkezések I. fejezet 1. és 4.
címében szabályozott sorsolásos játék és fogadás bonyolításával kapcsolatos termék
tömegközlekedési eszközök vonaljegye (gyűjtőjegye)
a dohányboltban forgalmazható termékek fogyasztók általi átvételre, szállításra szolgáló csomagolóeszköz,
hordtasak vagy hordtáska
az előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatások egyenlegének feltöltésére irányuló szolgáltatás

-

VI.
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Nyitvatartási idő:

Hétfő:

7:00-22:00

Kedd:

7:00-22:00

Szerda:

7:00-22:00

Csütörtök:

7:00-22:00

Péntek:

7:00-22:00 vagy 7:00-04:00

Nyilvántartási szám: 4.
Ügyiratszám: 543/2006., 20/2009

Szombat:

7:00-22:00

Vasárnap:

7:00-22:00

VII. A kereskedő

Nyilvántartási száma: 5.
Ügyiratszám: 5/2007.

Neve:
címe:
székhelye:
cégjegyzékszáma:
adószáma:

"Ins-Omnia" Szolgáltató Kft.
2435 Nagylók, Május 1. utca 9.
2435 Nagylók, Május 1. utca 9.
07-09-027524
statisztikai
száma:
25822773-1-

25822773

07
vállalkozói nyilvántartási száma:
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.
VIII. A kereskedelmi tevékenység helye:
Nyilvántartási szám: 5.
Ügyiratszám: 5/2007.
Az üzlet címe:
Az üzlet elnevezése:
Az üzlet alapterülete
2434 Hantos, Hunyadi
Omnia Eszpresszó
100 m2
utca 2/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:
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:
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A közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a
jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

Nyilvántartási szám: 5.
Ügyiratszám: 5/2007.
Az üzletben folytatnak
szeszesital
a 210/2009.(IX.29.)
kimérést
Korm. rend. 22.§ (1)
A kereskedelmi tevékenység
bekezdésében
jellege:
meghatározott
tevékenységet

Megnevezése:

Kereskedelmi
ügynöki tevékenység
Üzleten kívüli kereskedés

X

Kiskereskedelem

X

Vendéglátás

nem

nem

Nagykereskedelem
Üzleten kívüli
kereskedelem
IX.

/1. Termékkörök:

Nyilvántartási szám: 5.
Ügyiratszám: 5/2007.

Sorszám

Megnevezés:

1.1
1.2
1.3

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

1.9

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

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE
-

a szerencsejáték szervezésről szóló 1991. évi XXXIV. törvény Különös Rendelkezések I. fejezet 1. és 4.
címében szabályozott sorsolásos játék és fogadás bonyolításával kapcsolatos termék
tömegközlekedési eszközök vonaljegye (gyűjtőjegye)
a dohányboltban forgalmazható termékek fogyasztók általi átvételre, szállításra szolgáló csomagolóeszköz,
hordtasak vagy hordtáska
az előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatások egyenlegének feltöltésére irányuló szolgáltatás

X.
Hétfő:
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Nyitvatartási idő:

6:00-22:00

Nyilvántartási szám: 5.
Ügyiratszám: 5/2007.

Kedd:

6:00-22:00

Szerda:

6:00-22:00

Csütörtök:

6:00-22:00

Péntek:

6:00-03:00

Szombat:

6:00-03:00

Vasárnap:

6:00-22:00

I.

A kereskedő

Nyilvántartási száma: 6.
Ügyiratszám: 128/2012.

Neve:
címe:
székhelye:
cégjegyzékszáma:
adószáma:
vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelői regisztrációs száma:

Tórizs Attila
2434 Hantos, Rákóczi utca 3.
2434 Hantos, Rákóczi utca 3.
statisztikai
száma:
65758292-127

65758292

26945701

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: 6.
Ügyiratszám: 128/2012.
Az üzlet címe:
Az üzlet elnevezése:
Az üzlet alapterülete

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
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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:
A közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a
jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

Nyilvántartási szám: 6.
Ügyiratszám: 128/2012.
Az üzletben folytatnak
szeszesital
a 210/2009.(IX.29.)
kimérést
Korm. rend. 22.§ (1)
A kereskedelmi tevékenység
bekezdésében
jellege:
meghatározott
tevékenységet

Megnevezése:

Kereskedelmi
ügynöki tevékenység
Üzleten kívüli kereskedés

nem

nem

Kiskereskedelem
Vendéglátás

Nagykereskedelem
X
III.

Üzleten kívüli
kereskedelem

/1. Termékkörök:

Nyilvántartási szám: 6.
Ügyiratszám: 128/2012.

Sorszám

Megnevezés:

59

Egyéb (konyhai felszerelések, eszközök értékesítése)

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE
IV.
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
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Nyitvatartási idő:

Nyilvántartási szám: 6.
Ügyiratszám: 128/2012.

Szombat:
Vasárnap:

I.

A kereskedő

Nyilvántartási száma: 7.
Ügyiratszám: 288/1999,.
953/2001,. 779/2007,. 809/2008.,
41/2009

Neve:
címe:
székhelye:
cégjegyzékszáma:
adószáma:

Juhász Tibor
2422 Mezőfalva, Zrínyi Miklós utca 37.
2422 Mezőfalva, Zrínyi Miklós utca 37.
statisztikai
száma:
46316895-2-

46316895

27
vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelői regisztrációs száma:

ES-380133

I/1.A kereskedelmi tevékenység
kezdése:
1999.06.07.
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: 288/1999., 953/2001,.
779/2007., 809/2008., 41/2009
Az üzlet címe:
Az üzlet elnevezése:
Az üzlet alapterülete
2434 Hantos, Rákóczi
Juhász ABC
150m2
utca 53.

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy- ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg
megjelölése:
A közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a
jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak

13

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

Nyilvántartási szám: 7.
Ügyiratszám: 288/1999., 953/2001., 779/2007.,

809/2008., 41/2009

Megnevezése:

A kereskedelmi tevékenység
jellege:

Kereskedelmi
ügynöki tevékenység
Üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

X

Az üzletben folytatnak
szeszesital
a 210/2009.(IX.29.)
kimérést
Korm. rend. 22.§ (1)
bekezdésében
meghatározott
tevékenységet
nem

nem

Kiskereskedelem
Vendéglátás

Nagykereskedelem
Üzleten kívüli
kereskedelem
III.

/1. Termékkörök:

Nyilvántartási szám: 7.
Ügyiratszám: 288/1999., 953/2001.,

779/2007., 809/2008., 41/2009
Megnevezés:

Sorszám

Élelmiszer
Meleg-, hideg étel
Hús- és hentesáru
Zöldség- és gyümölcs
Kenyér- és pékáru, sütőipari termék
Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só,
száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)
Állateledel, takarmány
Egyéb ( Iparcikk jellegű és Tüzelőanyag

1.
1.1.
1.5.
1.7.
1.8.
1.10.
1.11.
32.
59.

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE
IV.

Nyitvatartási idő:

Hétfő:

6:00-11:30 14:00-16:30

Kedd:

6:00-11:30 14:00-16:30

Szerda:

6:00-11:30 14:00-16:30
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Nyilvántartási szám: 7.
Ügyiratszám: 772/2012.,604/2013.,417/2016.

Csütörtök:

6:00-11:30 14:00-16:30

Péntek:

6:00-11:30 14:00-16:30

Szombat:

6:00-10:00

Vasárnap:

ZÁRVA

I.

A kereskedő

Nyilvántartási száma: 8.
Ügyiratszám: 266/2013.

Neve:
címe:
székhelye:
cégjegyzékszáma:
adószáma:
vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelői regisztrációs száma:

Révész Szabina
2434 Hantos, Táncsics utca 2.
2434 Hantos, Táncsics utca 2.
statisztikai
száma:
66130833-127

66130833

31981688

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.
II.
A kereskedelmi tevékenység helye:
Nyilvántartási szám: 8.
Ügyiratszám: 266/2013.
Az üzlet címe:
Az üzlet elnevezése:
Az üzlet alapterülete
2434 Hantos, Nagylóki út VIRÁGBOLT
50 m2
12.

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy- ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg
megjelölése:
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A közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a
jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

Nyilvántartási szám: 8.
Ügyiratszám: 266/2013.
Az üzletben folytatnak
szeszesital
a 210/2009.(IX.29.)
kimérést
Korm. rend. 22.§ (1)
A kereskedelmi tevékenység
bekezdésében
jellege:
meghatározott
tevékenységet

Megnevezése:

Kereskedelmi
ügynöki tevékenység
Üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

X

nem

nem

Kiskereskedelem
Vendéglátás

Nagykereskedelem
Üzleten kívüli
kereskedelem
III.

/1. Termékkörök:

Nyilvántartási szám: 8.
Ügyiratszám: 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.)
Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)
Babatermék (csecsemő- és kisgyermek- ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy,
babaápolási cikk stb.)
Lábbeli- és bőráru
Vasáru, barkács, és építési anyag
Könyv
Illatszer, drogéria
Játékáru
Virág és kertészeti cikk
Emlék- és ajándéktárgy
Kreatív-hobbi és dekorációs termék

4.
5.
6.
14.
16.
20.
27.
30.
43.
45.

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE
IV.
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Nyitvatartási idő:

Nyilvántartási szám: 8.
Ügyiratszám: 266/2013.

Hétfő:

08.00-10.00, 15.00-17.00

Kedd:

08.00-10.00, 15.00-17.00

Szerda:

08.00-10.00, 15.00-17.00

Csütörtök:

Zárva

Péntek:

08.00-10.00, 15.00-17.00

Szombat:

08.00-10.00, 15.00-17.00

Vasárnap:

08.00-10.00

I.

A kereskedő

Nyilvántartási száma: 9.
Ügyiratszám: 288/1999,.
953/2001,. 779/2007,. 809/2008.,
41/2009

Neve:
címe:
székhelye:
cégjegyzékszáma:
adószáma:

Bódi Zoltán
2434 Hantos, Kossuth utca 75.
2434 Hantos, Kossuth utca 75.
statisztikai
száma:
46332215-127

46332215-4711-231-07

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelői regisztrációs száma:
I/1.A kereskedelmi tevékenység
kezdése:
1992.10.25.
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: 9.
Ügyiratszám: 288/1999., 953/2001,.
779/2007., 809/2008., 41/2009
Az üzlet címe:
Az üzlet elnevezése:
Az üzlet alapterülete
2434 Hantos, Kossuth
Élelmiszer jellegű vegyesbolt 80m2
utca 38.

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:
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Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a
működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország
egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy- ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg
megjelölése:
A közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a
jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

Nyilvántartási szám: 9.
Ügyiratszám: 288/1999., 953/2001., 779/2007.,

809/2008., 41/2009

Megnevezése:

A kereskedelmi tevékenység
jellege:

Kereskedelmi
ügynöki tevékenység
Üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

X

Az üzletben folytatnak
szeszesital
a 210/2009.(IX.29.)
kimérést
Korm. rend. 22.§ (1)
bekezdésében
meghatározott
tevékenységet
nem

nem

Kiskereskedelem
Vendéglátás

Nagykereskedelem
Üzleten kívüli
kereskedelem
III.
Sorszám

/1. Termékkörök:

Nyilvántartási szám: 9.
Ügyiratszám: 288/1999., 953/2001.,

779/2007., 809/2008., 41/2009
Megnevezés:
Élelmiszer
Meleg-, hideg étel
Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital
Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
Hús- és hentesáru
Zöldség- és gyümölcs
Kenyér- és pékáru, sütőipari termék
Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém
stb.)
Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.5.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
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Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só,
száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.)

1.11.

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE
IV.

Nyitvatartási idő:

Nyilvántartási szám: 9.
Ügyiratszám: 772/2012.,604/2013.,417/2016.

A kereskedő

Nyilvántartási száma: 10.

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

I.

Ügyiratszám: 1/2018/2019
Neve:
címe:
székhelye:
cégjegyzékszáma:
adószáma:

P&K Euro Transport Kft.
2421 Nagyvenyim, Gárdonyi Géza utca 3.
2421 Nagyvenyim Gárdonyi Géza utca 3.
07-09-024746
statisztikai
23990861-4941-1113-07
száma:
23990861-207

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelői regisztrációs száma:
I/1.A kereskedelmi tevékenység
kezdése:
2018.12.18
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:
10.
Ügyiratszám: 1/2018., 33-3/2019
Az üzlet címe:
Az üzlet elnevezése:
Az üzlet alapterülete
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2434 Hantos, Óvodaköz
048/7 hrsz.

Pizzeria Corriera

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:
Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy- ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed- a megye, illetve az országos jelleg
megjelölése:
A közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a
jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája

Megnevezése:

Nyilvántartási szám: 10.
Ügyiratszám: 1/2018., 33-3/2019
Az üzletben folytatnak
szeszesital
a 210/2009.(IX.29.)
kimérést
Korm. rend. 22.§ (1)
A kereskedelmi tevékenység
bekezdésében
jellege:
meghatározott
tevékenységet
Kereskedelmi
ügynöki tevékenység

Üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

X

nem

nem

Kiskereskedelem
Vendéglátás

Nagykereskedelem
Üzleten kívüli
kereskedelem
III.

/1. Termékkörök:

Nyilvántartási szám: 10.
Ügyiratszám: 1/2018/., 33-3/2019

Sorszám

Megnevezés:

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Élelmiszer
Meleg-, hideg étel
Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital
Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
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Cukrászati készítmény, édesipari termék
Hús- és hentesáru
Hal
Zöldség- és gyümölcs
Kenyér- és pékáru, sütőipari termék
Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém
stb.)
Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

JÖVEDÉKI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSE
IV.

Nyitvatartási idő:

Hétfő:

12:00-20:00

Kedd:

12:00-20:00

Szerda:

12:00-20:00

Csütörtök:

12:00-20:00

Péntek:

12:00-22:00

Szombat:

12:00-22:00

Vasárnap:

12:00-20:00
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Nyilvántartási szám: 10.
Ügyiratszám: 1/2018/ 33-3/2019

