Vaskút Nagyközségi Önkormányzat
............................................................................................
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján kötelezõ.
A nyilvántartás vezetésére kötelezett: a jegyzõ.

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Csõzik István Antal (nysz: 16)

címe:

6521 Vaskút, Kossuth u. 18.

székhelye:

6521 Vaskút, Kossuth u. 18.

cégjegyzékszáma:

1/2012

713267685610231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

26914689

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.07.07.

módosítása:

2012.01.16.

megszûnése:

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

1/2012

6521 Vaskút, Kossuth u. 18.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
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 értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén
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II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

1/2012
Az üzletben folytatnak

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

1/2012

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, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

III / 3. Üzletek

1/2012

6521 Vaskút, Kossuth u. 18. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Fagyizó

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje
8

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

1997.07.07.

Hétfõ

- tól

- ig

Kedd

- tól

- ig

Szerda

- tól

- ig

Csütörtök

- tól

- ig

Péntek

15:00 - tól

18:00 - ig

Szombat

12:00 - tól

18:00 - ig

Vasárnap

12:00 - tól

18:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

3

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Égel Zsolt Tamás (nysz: 32)

címe:

6521 Vaskút, Damjanich u. 100/a.

székhelye:

6521 Vaskút, Damjanich u. 100/a.

cégjegyzékszáma:

4/2012

440115325530231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

1207114

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.08.19.

módosítása:

megszûnése:

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

4/2012

6521 Vaskút, Alkotmány u. 2.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
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 értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén
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II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

4/2012
Az üzletben folytatnak

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
X

Vendéglátás

Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

4/2012

sorszám
1.4

megnevezés
Cukrászati készítmény, édesipari termék

III / 3. Üzletek

4/2012

6521 Vaskút, Alkotmány u. 2. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Tutti-Frutti Fagyizó

alapterülete (m2):
Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

Nyitvatartás ideje

2
10 fõ

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

1997.08.19.

Hétfõ

10:00 - tól

20:00 - ig

Kedd

10:00 - tól

20:00 - ig

Szerda

10:00 - tól

20:00 - ig

Csütörtök

10:00 - tól

20:00 - ig

Péntek

10:00 - tól

20:00 - ig

Szombat

10:00 - tól

20:00 - ig

Vasárnap

10:00 - tól

20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

március-szeptember
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Vörös és Társa Bt. (nysz: 36)

címe:

6521 Vaskút, Damjanich u. 103.

székhelye:

6521 Vaskút, Damjanich u. 103.

cégjegyzékszáma:

0306104302

5/2012

204844085610212

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.08.26.

módosítása:

2015.09.18.

megszûnése:

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

5/2012

6521 Vaskút, Damjanich u. 89.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
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 értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

6

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

II. Kat Játékterem üzemeltetése
Szerencsjáték Felügyelet
070132 - visszavonásig

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

5/2012
Az üzletben folytatnak

Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Igen

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
X

Vendéglátás

Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.10

5/2012

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

III / 2. Jövedéki termékek

5/2012

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
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III / 3. Üzletek

5/2012

6521 Vaskút, Damjanich u. 89. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Szõlõfürt Vendéglõ és Pizzéria

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

408

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

200 fõ

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

1997.08.26.

Hétfõ

09:00 - tól

21:30 - ig

Kedd

09:00 - tól

21:30 - ig

Szerda

09:00 - tól

21:30 - ig

Csütörtök

09:00 - tól

21:30 - ig

Péntek

09:00 - tól

22:30 - ig

Szombat

07:00 - tól

22:30 - ig

Vasárnap

07:00 - tól

21:30 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Világos Józsefné (nysz: 64)

címe:

6521 Vaskút, Kossuth u. 93.

székhelye:

6521 Vaskút, Kossuth u. 93.

cégjegyzékszáma:

7/2012

statisztikai szám:

617376004721231
2292729

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2000.10.16.

módosítása:

2009.07.10.

megszûnése:

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

7/2012

6521 Vaskút, Kossuth u. 93.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
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 értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

7/2012

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
Az üzletben folytatnak
Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

7/2012
megnevezés

1.3

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

1.6

Hal

1.7

Zöldség- és gyümölcs
9

III / 2. Jövedéki termékek

7/2012

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek

7/2012

6521 Vaskút, Kossuth u. 93. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Zöldség-Gyümölcs-Halbolt

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

80

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

2004.08.27.

Hétfõ

07:30 - tól

17:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

07:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

07:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

14:00 - ig

Vasárnap

07:00 - tól

10:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Magyar Posta Zrt. (nysz: 94)

címe:

1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

székhelye:

1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

cégjegyzékszáma:

0110042463

8/2012

109012325310114

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.08.21.

módosítása:

2006.07.31.

megszûnése:

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

8/2012

6521 Vaskút, Alkotmány u. 1.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
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 értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén
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II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

8/2012
Az üzletben folytatnak

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

8/2012

sorszám

megnevezés

16

Könyv

17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18

Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)

43

Emlék- és ajándéktárgy

III / 3. Üzletek

8/2012

6521 Vaskút, Alkotmány u. 1. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Posta Bolt

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

90

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

1997.08.21.

Hétfõ

08:00 - tól

16:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

16:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

16:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

- tól

- ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

12

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Barta Erzsébet Dóra (nysz: 113)

címe:

6521 Vaskút, Széchenyi u. 10.

székhelye:

6521 Vaskút, Széchenyi u. 10.

cégjegyzékszáma:

12/2012

641847884778231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

9046139

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2006.10.16.

módosítása:

2011.12.12.

megszûnése:

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

12/2012

6521 Vaskút, Széchenyi u. 10.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
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 értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

13

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

12/2012
Az üzletben folytatnak

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

12/2012

sorszám

megnevezés

24

Palackos gáz

26

Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)

32

Állateledel, takarmány

51

Mezõgazdasági nyersanyag, termék (gabona, nyersbor, toll stb)

59

mûa. edények, cserép, mûa. eszközök

III / 3. Üzletek

12/2012

6521 Vaskút, Széchenyi u. 10. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Termény Takarmány

alapterülete (m2):

70

Nyitvatartás ideje

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

2006.10.16.

Hétfõ

08:00 - tól

18:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

18:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

18:00 - ig

Csütörtök

14:00 - tól

18:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

18:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

14

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

KriszBarna Kft. (nysz: 117)

címe:

6521 Vaskút, Petõfi u. 75.

székhelye:

6521 Vaskút, Petõfi u. 75.

cégjegyzékszáma:

0309114992

13/2012

140315064778113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2007.10.10.

módosítása:

2011.09.22.

megszûnése:

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

13/2012

6521 Vaskút, Petõfi u. 75.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
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 értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén
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II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

13/2012
Az üzletben folytatnak

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

13/2012

sorszám
3

megnevezés
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

16

Könyv

17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18

Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)

30

Virág és kertészeti cikk

40

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

43

Emlék- és ajándéktárgy

45

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

III / 3. Üzletek

13/2012

6521 Vaskút, Petõfi u. 75. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Nefelejcs Virág-Ajándék

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

38

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

2007.10.10.

Hétfõ

08:30 - tól

17:00 - ig

Kedd

08:30 - tól

17:00 - ig

Szerda

08:30 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

08:30 - tól

17:00 - ig

Péntek

08:30 - tól

17:00 - ig

Szombat

08:30 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

08:30 - tól

11:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

16

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Dai Dai Hao Kft. (nysz: 122)

címe:

1184 Budapest, Építõ u. 7. 2/5.

székhelye:

1184 Budapest, Építõ u. 7. 2/5.

cégjegyzékszáma:

0109184194

14/2012

248214494771113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2009.08.10.

módosítása:

2014.01.23.

megszûnése:

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

14/2012

6521 Vaskút, Kossuth u. 91.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
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 értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

17

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

14/2012
Az üzletben folytatnak

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

14/2012
megnevezés

3

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

4

Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

5

Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

6

Lábbeli- és bõráru

25

Óra- és ékszer

27

Játékáru

40

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

43

Emlék- és ajándéktárgy

59

mûa. termékek

III / 3. Üzletek

14/2012

6521 Vaskút, Kossuth u. 91. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

18

Üzlet elnevezése:

Kínai üzlet

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

140

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

2014.01.23.

Hétfõ

08:30 - tól

16:30 - ig

Kedd

08:30 - tól

16:30 - ig

Szerda

08:30 - tól

16:30 - ig

Csütörtök

08:30 - tól

16:30 - ig

Péntek

08:30 - tól

16:30 - ig

Szombat

08:30 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Vaskút Községi Önkormányzat (nysz: 113/1)

címe:

6521 Vaskút, Kossuth u. 90.

székhelye:

6521 Vaskút, Kossuth u. 90.

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

15/2012

153368978411321
15336897-2-03

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2010.01.07.

módosítása:

megszûnése:

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

15/2012

6521 Vaskút, Petõfi u. 118.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
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 értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

15/2012

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
Az üzletben folytatnak
Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
X

Vendéglátás

Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám
1.1

15/2012
megnevezés

Meleg-, hideg étel

III / 3. Üzletek

15/2012

6521 Vaskút, Petõfi u. 118. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
20

Üzlet elnevezése:

Melegítõkonyha-Étkezõ

alapterülete (m2):

105

Nyitvatartás ideje

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

2010.01.07.

Hétfõ

07:00 - tól

17:00 - ig

Kedd

07:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

07:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

07:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

07:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

- tól

- ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

FBH-NP Közszolgáltató Kft. (nysz: 115)

címe:

6521 Vaskút, Hrsz 0551/2

székhelye:

6521 Vaskút, 0551/2 hrsz

cégjegyzékszáma:

0309126039

16/2012

statisztikai szám:

242900543821113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2010.01.25.

módosítása:

2013.11.05.

megszûnése:

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

16/2012

6521 Vaskút, Hrsz 0551/2
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
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 értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

16/2012

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
Az üzletben folytatnak
Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

59

16/2012
megnevezés

Mûa. hulladékgyûjtó edényzetek
Emblémás mûa. hulladékgyûjtó zsák
Komposzttea
Házi komposztáló tartály, komposzt
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III / 3. Üzletek

16/2012

6521 Vaskút, Hrsz 0551/2 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Vaskúti Ügyfélszolgálat

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

20

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

2010.01.25.

Hétfõ

07:30 - tól

16:00 - ig

Kedd

07:30 - tól

16:00 - ig

Szerda

07:30 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

07:30 - tól

16:00 - ig

Péntek

07:30 - tól

16:00 - ig

Szombat

- tól

- ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Flaga Gáz Kft. (nysz: 114/1)

címe:

8000 Székesfehérvár, Loranger Iapri Telep Sóstói u.17-19.

székhelye:

8000 Székesfehérvár, Loranger Iapri Telep Sóstói u.17-19.

cégjegyzékszáma:

0709020400

20/2012

statisztikai szám:

105024004799113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2011.11.24.

módosítása:

megszûnése:

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

20/2012

6521 Vaskút, Bajai u. 2. Szerzõdõ partner: Gál Józsefné 6521 Vaskút, Bajai u. 2.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
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 értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

20/2012

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
Az üzletben folytatnak
Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám
24

20/2012
megnevezés

Palackos gáz
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III / 3. Üzletek

6521 Vaskút, Bajai u. 2. Szerzõdõ partner: Gál Józsefné 6521 Vaskút, Bajai u. 2. kereskedelmi helyhez
tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Flaga

alapterülete (m2):

20/2012

Nyitvatartás ideje
4

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

2011.11.24.

Hétfõ

06:00 - tól

18:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

18:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

18:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

18:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

18:00 - ig

Szombat

07:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

07:00 - tól

10:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Korn-Gold Kft. (nysz: 127)

címe:

6521 Vaskút, Kilián u. 29.

székhelye:

6521 Vaskút, Kilián u. 29.

cégjegyzékszáma:

23/2012

statisztikai szám:

0309104639

114209520111113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2012.05.17.

módosítása:

megszûnése:

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

23/2012

6521 Vaskút, Kossuth u. 83.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
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 értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

23/2012

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
Az üzletben folytatnak
Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

23/2012
megnevezés

1.3

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

1.6

Hal

1.7

Zöldség- és gyümölcs
26

1.9
1.11

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

III / 2. Jövedéki termékek

23/2012

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek

23/2012

6521 Vaskút, Kossuth u. 83. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Zöldség üzlet

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje
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Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

2012.05.17.

Hétfõ

08:00 - tól

17:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

08:00 - tól

10:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Karaszi Mátyásné (nysz: 128)

címe:

6521 Vaskút, Dózsa u. 24.

székhelye:

6521 Vaskút, Dózsa u. 24.

cégjegyzékszáma:

24/2012

657577724782231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

26939295

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2012.07.04.

módosítása:

2014.01.30.

megszûnése:

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

24/2012

Vaskút
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
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 értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén
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II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

24/2012
Az üzletben folytatnak

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

X Kiskereskedelem

vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

24/2012

sorszám

megnevezés

3

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

4

Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

6

Lábbeli- és bõráru

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Mártonhegyi Tamás (nysz:129)

címe:

6521 Vaskút, Temetõ u. 9.

székhelye:

6521 Vaskút, Temetõ u. 9.

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

25/2012

659073624649231
29448904

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2012.11.21.

módosítása:

megszûnése:

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

25/2012

6521 Vaskút, Temetõ u. 9.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
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 értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

25/2012

6521 Vaskút, Temetõ u. 9.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
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 értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Czoll István (nysz: 134)

címe:

6430 Bácsalmás, Kossuth u. 58.

székhelye:

6430 Bácsalmás, Kossuth u. 58.

3/2013

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

661807424726231
32432962

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2013.07.01.

módosítása:

megszûnése:

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

3/2013

6521 Vaskút, Damjanich u. 106.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
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 értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

3/2013

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
Az üzletben folytatnak
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése

X
üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

3/2013
megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

2

Dohányterméket kiegészítõ termék
32

17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

59

Szerencsejáték szelvény

III / 2. Jövedéki termékek

3/2013

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
dohánygyártmány

III / 3. Üzletek

3/2013

6521 Vaskút, Damjanich u. 106. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Nemzeti Dohánybolt

alapterülete (m2):

24

Nyitvatartás ideje

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

2013.07.01.

Hétfõ

04:30 - tól

19:00 - ig

Kedd

04:30 - tól

19:00 - ig

Szerda

04:30 - tól

19:00 - ig

Csütörtök

04:30 - tól

19:00 - ig

Péntek

04:30 - tól

23:00 - ig

Szombat

05:30 - tól

00:00 - ig

Vasárnap

07:00 - tól

12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Varga Anita (nysz.137)

címe:

6521 Vaskút, Szeremlei u. 26.

székhelye:

6521 Vaskút, Szeremlei u. 26.

5/2013

cégjegyzékszáma:

633621814782231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

6106111

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2013.08.14.

módosítása:

megszûnése:

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

5/2013

6521 Vaskút
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
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 értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

34

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

5/2013
Az üzletben folytatnak

Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

5/2013
megnevezés

3

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

4

Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

5

Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

6

Lábbeli- és bõráru

25

Óra- és ékszer

27

Játékáru

43

Emlék- és ajándéktárgy

59

fodrászati cikk (pl:hajpánt, hajgumi, hajcsatt)

35

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Gál Józsefné (nysz: 138)

címe:

6521 Vaskút, Bajai u. 2.

székhelye:

6521 Vaskút, Bajai u. 2.

cégjegyzékszáma:

6/2013

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

3070160

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2013.11.18.

módosítása:

megszûnése:

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

6/2013

6521 Vaskút, Bajai u. 2.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
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 értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

36

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

6/2013
Az üzletben folytatnak

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

6/2013

sorszám

megnevezés

11

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

18

Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)

19

Számítógépes hardver- és szoftver termék

III / 3. Üzletek

6/2013

6521 Vaskút, Bajai u. 2. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

GALBA PC

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

14

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

2013.11.18.

Hétfõ

09:00 - tól

17:00 - ig

Kedd

09:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

09:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

09:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

09:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

09:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

37

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Kling Mária (nysz: 140)

címe:

6521 Vaskút, Kossuth u. 82.

székhelye:

6521 Vaskút, Kossuth u. 82.

2/2014

cégjegyzékszáma:

796103974789231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

36841495

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2014.06.19.

módosítása:

megszûnése:

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2/2014

6521 Vaskút
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
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 értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

38

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

2/2014
Az üzletben folytatnak

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

X Kiskereskedelem

vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

2/2014

sorszám

megnevezés

1.7

Zöldség- és gyümölcs

30

Virág és kertészeti cikk

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Müller Beáta (nysz: 141)

címe:

6521 Vaskút, Damjanich u. 34.

székhelye:

6521 Vaskút, Damjanich u. 34.

3/2014

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

667257690163231
38192709

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2014.08.01.

módosítása:

megszûnése:

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

39

II. A kereskedelmi tevékenység helye

3/2014

6521 Vaskút, Alkotmány u. 5.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
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 értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

3/2014

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
Az üzletben folytatnak
Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás

X Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

3/2014
megnevezés

1.3

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

1.9

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

18

Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)
40

20

Illatszer, drogéria

25

Óra- és ékszer

27

Játékáru

30

Virág és kertészeti cikk

40

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

42

Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43

Emlék- és ajándéktárgy

45

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

59

Dísznövény

III / 3. Üzletek

3/2014

6521 Vaskút, Alkotmány u. 5. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Virág-Varázs

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

50

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

2014.08.01.

Hétfõ

08:00 - tól

17:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

08:00 - tól

11:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

41

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Hammer Ferencné (nysz:142)

címe:

6521 Vaskút, Kossuth u. 76.

székhelye:

6521 Vaskút, Kossuth u. 76.

cégjegyzékszáma:

4/2014

658677234781231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

38345696

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2014.10.15.

módosítása:

megszûnése:

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

4/2014

6521 Vaskút, Kossuth u. 76. elõtti közterület
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
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 értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

42

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

4/2014
Az üzletben folytatnak

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

X Kiskereskedelem

közterületi értékesítés

Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

4/2014

sorszám

megnevezés

1.7

Zöldség- és gyümölcs

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

SKK-BAU Kft. (nysz: 145)

címe:

6528 Bátmonostor, Hunyadi J. u. 38.

székhelye:

6528 Bátmonostor, Hunyadi J. u. 38.

cégjegyzékszáma:

1/2015

statisztikai szám:

0309127389

248707594332113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2015.03.10.

módosítása:

megszûnése:

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

1/2015

6521 Vaskút
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Kossuth utca - Alkotmány utca parkoló
Alkotmány utca - Petõfi utca MINI ABC elõtti parkoló
Templomkert
Templom
tér kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
Üzleten
kívüli
Iskola utcaérintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
területével
(XWJ-861
Cavalier
C-380 jelleg
típusúmegjelölése:
Büfé kocsi)
megye,
illetve
az országos

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

BKKM-i Kormányhivatal Élelmiszerlánc-Biztonsági és Állategészsgügyi Igazgatóság
BKI-01/04823-3/2014 2015.02.09.
1.1. Meleg-, hideg ételek - sült hurka, sült kolbász, különbözõ sült húsok, pljeszkavica, csevap, hot-dog, hamburger,
sült burgonya, hideg és meleg szendvics, lángos, töltött lángos
1.10. Tej, tejtermék - hûtést igénylõ tej, tejtermék, gyárilag csomagolt tejtermék, nyers tej kivételével
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II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

1/2015
Az üzletben folytatnak

Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
X

Vendéglátás

Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

1/2015
megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.10

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

III / 2. Jövedéki termékek

1/2015

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Pataki Zoltán (nysz: 146)

címe:

6521 Vaskút, Székely B. u. 9.

székhelye:

6521 Vaskút, Székely B. u. 9.

cégjegyzékszáma:

2/2015

669765634791231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

41778495

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2015.05.04.

módosítása:

megszûnése:

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2/2015

Csomagküldõ, internetes kereskedelem, postai és futárszolgálattal, országos jelleggel
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
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 értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén
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II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

2/2015
Az üzletben folytatnak

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

X Kiskereskedelem

csomagküldõ kereskedelem

Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

2/2015

sorszám

megnevezés

4

Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

5

Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

6

Lábbeli- és bõráru

46

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

"FE-MA ROYAL" Bt. (nysz: 148.)

címe:

6430 Bácsalmás, Huszár u. 4.

székhelye:

6430 Bácsalmás, Huszár u. 4.

cégjegyzékszáma:

0306115953

statisztikai szám:

3/2015

253112594725117

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2015.06.18.

módosítása:

megszûnése:

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

3/2015

6521 Vaskút, Kossuth u. 32. fsz. 4.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
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 értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

3/2015

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
Az üzletben folytatnak
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése

X
üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

3/2015
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, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)
48

1.11

Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

1.12

Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)

2

Dohányterméket kiegészítõ termék

11

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

12

Telekommunikációs cikk

43

Emlék- és ajándéktárgy

53

Irodagép, -berendezés, irodabútor

59

Telefon feltöltés

III / 2. Jövedéki termékek

3/2015

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

III / 3. Üzletek

3/2015

6521 Vaskút, Kossuth u. 32. fsz. 4. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

"PRIMA" Palackozott Ital és Vegyesbolt

alapterülete (m2):

25

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

2015.06.18.

Nyitvatartás ideje
Hétfõ

06:00 - tól

21:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

21:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

21:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

21:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

22:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

22:00 - ig

Vasárnap

07:00 - tól

19:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Kraszuckasz Rimantasz (nysz: 149)

címe:

6521 Vaskút, Szeremlei u. 26.

székhelye:

6521 Vaskút, Szeremlei u. 26.

cégjegyzékszáma:

4/2015

672942024789231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

50010688

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2015.11.23.

módosítása:

megszûnése:

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

4/2015

6521 Vaskút
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
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 értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén
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II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

4/2015
Az üzletben folytatnak

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

4/2015

sorszám

megnevezés

3

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

7

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

14

Vasáru, barkács, és építési anyag

15

Szaniteráru

16

Könyv

26

Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)

27

Játékáru

30

Virág és kertészeti cikk

52

Mezõgazdasági ipari gép, berendezés

59

Szerszám

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

4/2015
Az üzletben folytatnak

Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

közterületi értékesítés

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem
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III / 1. Termékkörök

4/2015

sorszám

megnevezés

3

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

7

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

14

Vasáru, barkács, és építési anyag

15

Szaniteráru

16

Könyv

26

Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)

27

Játékáru

30

Virág és kertészeti cikk

52

Mezõgazdasági ipari gép, berendezés

59

Szerszám

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Bercsényi Miklós (nysz: 150)

címe:

6500 Baja, Szent Antal u. 56.

székhelye:

6500 Baja, Szent Antal u. 56.

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

1/2016

584141100146231
3996275

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2016.04.14.

módosítása:

megszûnése:

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

1/2016

6521 Vaskút, Petõfi u. 106.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
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 értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

1.5 Hús és hentesáru; 1.10 Tej, tejtermék; 1.1 Meleg, hideg étel (helyben sütött, fagyasztott pékáru); 1.4 Cukrászati
készítmény, édesipari termékek; 1.11 Egyéb élelmiszer BKKM-i Kormányhivatal Bajai Járási Hivatal ÉlelmiszerláncBiztonsági és Állategészségügyi Osztály BK-01I/5/169-5/2016. 2016.05.05.
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II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

1/2016
Az üzletben folytatnak

Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

1/2016
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

1.7

Zöldség- és gyümölcs

1.8

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt 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, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

1.12

Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)

2

Dohányterméket kiegészítõ termék

3

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

5

Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

9

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

11

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

17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18

Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)
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20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

27

Játékáru

30

Virág és kertészeti cikk

32

Állateledel, takarmány

38

Fotócikk

40

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

43

Emlék- és ajándéktárgy

45

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

59

mûanyag áru

III / 2. Jövedéki termékek

1/2016

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek

1/2016

6521 Vaskút, Petõfi u. 106. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Malacka ABC

alapterülete (m2):

180

Nyitvatartás ideje

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

2016.04.14.

Hétfõ

05:30 - tól

17:30 - ig

Kedd

05:30 - tól

17:30 - ig

Szerda

05:30 - tól

17:30 - ig

Csütörtök

15:30 - tól

17:30 - ig

Péntek

05:30 - tól

17:30 - ig

Szombat

05:30 - tól

13:00 - ig

Vasárnap

07:00 - tól

11:30 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Kovács János (nysz: 151)

címe:

6500 Baja, Duna u. 27. 2/9/a.

székhelye:

6500 Baja, Duna u. 27. 2/9/a.

cégjegyzékszáma:

2/2016

770605694789231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

50847224

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2016.10.12.

módosítása:

megszûnése:

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2/2016

6521 Vaskút
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
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 értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén
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II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

2/2016
Az üzletben folytatnak

Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

2/2016

sorszám
1.3

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

3

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

6

Lábbeli- és bõráru

46

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

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

2/2016
Az üzletben folytatnak

Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

közterületi értékesítés

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám
46

2/2016
megnevezés

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

57

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Gál Balázs Ádám (nysz: 153)

címe:

6521 Vaskút, Bajai út 2.

székhelye:

6521 Vaskút, Bajai út 2.

cégjegyzékszáma:

2/2017

681554616203231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

51313520

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2017.03.24.

módosítása:

megszûnése:

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2/2017

Országos jelleg, Magyarország egész területe
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
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 értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén
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II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

2/2017
Az üzletben folytatnak

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

X Kiskereskedelem

üzleten kívüli kereskedelem

Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

2/2017

sorszám

megnevezés

19

Számítógépes hardver- és szoftver termék

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Horszi-Trade Kft. (nysz: 154)

címe:

6237 Kecel, Rajk L. u. 8.

székhelye:

6237 Kecel, Rajk L. u. 8.

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

0309120830

3/2017

229324264782113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2017.05.25.

módosítása:

megszûnése:

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

3/2017

6521 Vaskút
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
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 értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

3/2017

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
Az üzletben folytatnak
Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

3/2017
megnevezés

3

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

4

Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

60

5

Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

6

Lábbeli- és bõráru

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

3/2017
Az üzletben folytatnak

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

X Kiskereskedelem

közterületi értékesítés

Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

3/2017

sorszám

megnevezés

3

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

4

Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

5

Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

6

Lábbeli- és bõráru

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Rácz János (nysz: 155)

címe:

6521 Vaskút, Táncsics u. 22.

székhelye:

6521 Vaskút, Táncsics u. 22.

4/2017

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

50947977

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2017.12.07.

módosítása:

megszûnése:

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

4/2017

Országos, Magyarország egész területén
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
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 értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

4/2017

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
Az üzletben folytatnak
Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

csomagküldõ kereskedelem

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám
46

4/2017
megnevezés

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

62

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Matheisz Antalné (nysz: 133)

címe:

6521 Vaskút, Rákóczi u. 9.

székhelye:

6521 Vaskút, Rákóczi u. 9.

cégjegyzékszáma:

1/2018

661746514726231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

32386282

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2015.06.08.

módosítása:

megszûnése:

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

1/2018

6521 Vaskút, Kossuth u. 93.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
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 értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

63

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

1/2018
Az üzletben folytatnak

Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

1/2018
megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

2

Dohányterméket kiegészítõ termék

17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

59

Szerencsejáték szelvény

III / 2. Jövedéki termékek

1/2018

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

III / 3. Üzletek

1/2018

6521 Vaskút, Kossuth u. 93. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

64

Üzlet elnevezése:

Nemzeti Dohánybolt

alapterülete (m2):

40

Nyitvatartás ideje

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

2015.06.08.

Hétfõ

05:30 - tól

21:00 - ig

Kedd

05:30 - tól

21:00 - ig

Szerda

05:30 - tól

21:00 - ig

Csütörtök

05:30 - tól

21:00 - ig

Péntek

05:30 - tól

22:00 - ig

Szombat

05:30 - tól

22:00 - ig

Vasárnap

07:00 - tól

19:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Rutscher András (nysz: 156)

címe:

6521 Vaskút, Petõfi u. 129.

székhelye:

6521 Vaskút, Petõfi u. 129.

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

2/2018

687361986202231
52177046

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2018.02.01.

módosítása:

megszûnése:

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

2/2018

Magyarország egész területe
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
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

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

2/2018

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
Az üzletben folytatnak
Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzleten kívüli kereskedelem

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám
19

2/2018
megnevezés

Számítógépes hardver- és szoftver termék
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Bermüller Judit (nysz: 157)

címe:

6521 Vaskút, Kossuth u. 10.

székhelye:

6521 Vaskút, Kossuth u. 10.

cégjegyzékszáma:

3/2018

689655904779231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

52504017

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2018.05.23.

módosítása:

megszûnése:

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

3/2018

6521 Vaskút, Kossuth u. 83.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
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 értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

67

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

3/2018
Az üzletben folytatnak

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

X Kiskereskedelem

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

3/2018

sorszám

megnevezés

3

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

4

Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

5

Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

6

Lábbeli- és bõráru

25

Óra- és ékszer

27

Játékáru

46

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

III / 3. Üzletek

3/2018

6521 Vaskút, Kossuth u. 83. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

TúróRuci Használtruha Bolt

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

30

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

2018.05.23.

Hétfõ

08:30 - tól

16:30 - ig

Kedd

08:30 - tól

16:30 - ig

Szerda

08:30 - tól

16:30 - ig

Csütörtök

08:30 - tól

16:30 - ig

Péntek

08:30 - tól

16:30 - ig

Szombat

08:00 - tól

11:30 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

H-P ebédidõ 11:30-13:00
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