Sorszám

Nyilván
tartási
szám

Kereskedő neve

Kereskedő
székhelye_i
rsz

Kereskedő
székh_település

Kereskedő székh_cím

Kereskedő KSH száma

1.

7

Horváth Rozália

6521

Vaskút

Petőfi u 99

71237101-4711-231

2.

70

Center-Gold Bt.

6521

Vaskút

Temető u 1

20520555-4673-212

3.

101

Agro-Ráció Bt.

6521

Vaskút

Bajai u 3

Kereskedő váll.
Ker.
nyilvántartási tevékenység
száma
cime_irsz

416766

20697772-4799-212

Ker.
tevékenység
cime_település

Ker. tevékenység cím

Tevékenység működési
területe

Kereskedelmi tevékenység
formája

Üzlet nyitvatartása

Üzlet
cime_irsz

Üzlet
cime_település

Üzlet cime

Üzlet elnevezése

Nyilvántartásba vétel
időpontja

Üzletben forgalmazható
(üzletköteles)termékek Korm. R. 3.
melléklet

Termékek megnvezése sorsz_Korm. R. 6.m

Jövedéki termékek

Tevékenység jellege

b alkoholtermék;c sör; d
bor;e pezsgő;f köztes
alkoholtermék

kiskereskedelem

6521

Vaskút

Petőfi u. 99.

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

H 05:00 18:00; K 05:00 18:00; Sze 05:00
18:00; Cs 05:00 18:00; P 05:00 18:00;
Szo 05:00 13:00; V 06:00 11:00 ;

6521

Vaskút

Petőfi u 99

Mini ABC

1994.05.30

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital;1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék;1.5 Hús-és hentesáru;1.7 Zöldség- és gyümölcs;1.8 Kenyér- és
pékáru, sütőipari termék;1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb);1.10 Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék
stb);1.11 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb);3 Textil (szövet, ruházati méteráru,
háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb
2 a kémiai biztonságról szóló
stb);4 Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő);5 Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy,
törvény szerinti veszélyes anyagok babaápolási cikk stb);7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk;9 Villamos háztartási készülék és villamossági cikk;10 Audió- és videóberendezés;16 Könyv;17
készítmények
Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány;18 Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb);20 Illatszer, drogéria;21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru;25 Óra- és ékszer;27
Játékáru;30 Virág és kertészeti cikk;32 Állateledel, takarmány;42 Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru;43 Emlék- és ajándéktárgy;45 Kreatív-hobbi és dekorációs
termék;1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb);6 Lábbeli- és bőráru;11 Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb);12
Telekommunikációs cikk;19 Számítógépes hardver- és szoftver termék;28 Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb);38
Fotócikk;39 Optikai cikk;26 Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészí

6521

Vaskút

Temető u. 1.

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

H 08:00 17:00; K 08:00 17:00; Sze 08:00
17:00; Cs 08:00 17:00; P 08:00 17:00;
Szo 08:00 12:00; V 08:

6521

Vaskút

Temető u 1

Ancsi Vegyesbolt

2001.12.10

2 a kémiai biztonságról szóló
törvény szerinti veszélyes anyagok
készítmények

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital;1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb);1.11
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb);20 Illatszer, drogéria;43 Emlék- és
ajándéktárgy;45 Kreatív-hobbi és dekorációs termék

kiskereskedelem

Kossuth u. 93.

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

H 08:00 17:00; K 08:00 17:00; Sze 08:00
17:00; Cs 08:00 17:00; P 08:00 17:00;
Szo 08:00 12:00; V ;

2007.02.06

2 a kémiai biztonságról szóló
törvény szerinti veszélyes anyagok
készítmények

7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk;9 Villamos háztartási készülék és villamossági cikk;22 Gépjármű- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj,
autógáz, gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag és adalékanyag;26 Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők
stb);30 Virág és kertészeti cikk;32 Állateledel, takarmány;45 Kreatív-hobbi és dekorációs termék;49 Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék;50 Motorkerékpár,
motorkerékpár-alkatrész és -tartozék;14 Vasáru, barkács, és építési anyag;37 Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez
szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb);52 Mezőgazdasági ipari gép, berendezés;54 Speciális gép, berendezés (ipari robot,
emelőgép, mérőberendezés, professzionális elektromos gép, berendezés, hajó, repülőgép stb)

kiskereskedelem

6521

Vaskút

Bajai u 2

Korona Csemege

1997.06.09

2 a kémiai biztonságról szóló
törvény szerinti veszélyes anyagok
készítmények

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital;1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék;1.5 Hús-és hentesáru;1.8 Kenyér- és pékáru, sütőipari
termék;1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb);1.10 Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb);1.11 Egyéb
élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb);18 Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány
stb);20 Illatszer, drogéria;21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru;1.7 Zöldség- és gyümölcs;3 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő,
törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb);5 Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk,
babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb);11 Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb);16 Könyv;17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány;32
Állateledel, takarmány;37 Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés,
vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb);40 Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk;43 Emlék- és ajándéktárgy;45 Kreatív-hobbi és dekorációs termék

6 növényvédő szerek és
hatóanyagaik

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

6521

Vaskút

6521

Vaskút

Kossuth u 93

Kisvakond

4.

102

Gál Józsefné

6521

Vaskút

Bajai u 2

43879771-4711-231

3070160

6521

Vaskút

Bajai u. 2.

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

H 06:00 18:00; K 06:00 18:00; Sze 06:00
18:00; Cs 06:00 18:00; P 06:00 18:00;
Szo 06:30 14:30; V 07:

5.

106

Stráhl István

6521

Vaskút

Alkotmány u 10

61781630-4778-231

3779285

6521

Vaskút

Aradi u. 24.

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

H 14:30 17:00; K 14:30 17:00; Sze 14:30
17:00; Cs 14:30 17:00; P 14:30 17:00;
Szo 08:00 12:00; V ;

6521

Vaskút

Aradi u 24

M-Agro Gazdabolt

2000.02.17

6.

111

Baja és Vidéke Áfész Zrt.

6500

Baja

Dózsa Gy u 212

14187535-4711-114

6521

Vaskút

Kossuth u. 91.

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

Hétfő-Péntek 06:00-17:00; Szombat
07:00-12:00; Vasárnap Zárva

6521

Vaskút

Kossuth u 91

3101. COOP MINI

1997.12.16

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital;1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék;1.5 Hús-és hentesáru;1.7 Zöldség- és gyümölcs;1.8 Kenyér- és
pékáru, sütőipari termék;1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb);1.10 Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék
2 a kémiai biztonságról szóló
stb);1.11 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb);3 Textil (szövet, ruházati méteráru,
törvény szerinti veszélyes anyagok
háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb
készítmények
stb);17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány;20 Illatszer, drogéria;21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru;32 Állateledel, takarmány;16 Könyv;1.1 Meleg-, hideg étel;18 Papír- és
írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb);30 Virág és kertészeti cikk

b alkoholtermék;c sör;d
bor;e pezsgő;f köztes
alkoholtermék

kiskereskedelem

2013.07.29

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital;1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék;1.7 Zöldség- és gyümölcs;1.8 Kenyér- és pékáru, sütőipari
termék;1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb);1.10 Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb);1.11 Egyéb
élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb);1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék
(gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb);3 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint
2 a kémiai biztonságról szóló
takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb);4 Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő);5
törvény szerinti veszélyes anyagok
Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb);6 Lábbeli- és bőráru;7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés,
készítmények
világítástechnikai cikk;16 Könyv;18 Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb);20 Illatszer, drogéria;21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru;25 Óra- és ékszer;27 Játékáru;30 Virág
és kertészeti cikk;32 Állateledel, takarmány;37 Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép
(pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb);38 Fotócikk;43 Emlék- és ajándéktárgy;45 Kreatív-hobbi és dekorációs termék;46 Használtcikk (használt könyv,
ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

b alkoholtermék;c sör;d
bor;e pezsgő;f köztes
alkoholtermék

kiskereskedelem

2015.03.12

2 a kémiai biztonságról szóló
törvény szerinti veszélyes anyagok
készítmények; 3 az egyes festékek,
lakkok és járművek javító
fényezésére szolgáló termékek
szerves oldószer tartalmának
szabályozásáról szóló
kormányrendelet hatálya alá

2015.05.11

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital;1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék;1.5 Hús-és hentesáru;1.7 Zöldség- és gyümölcs;1.8 Kenyér- és
pékáru, sütőipari termék;1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb);1.10 Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék
stb);1.11 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb);1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítő
termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb);2 Dohányterméket kiegészítő termék;3 Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő,
2 a kémiai biztonságról szóló
törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb);4 Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat
törvény szerinti veszélyes anyagok
és szőrmeáru, ruházati kiegészítő);5 Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb);7 Bútor, lakberendezés, háztartási
készítmények
felszerelés, világítástechnikai cikk;9 Villamos háztartási készülék és villamossági cikk;11 Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb);15 Szaniteráru;16 Könyv;17 Újság,
napilap, folyóirat, periodikus kiadvány;18 Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb);20 Illatszer, drogéria;21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru;27 Játékáru;32 Állateledel,
takarmány;34 Szexuális termék;38 Fotócikk;40 Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk;42 Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru;43 Emlék- és ajándéktárgy;45 Kreatív-hobbi
és dekorációs termék;59 Egyéb (jelölje meg)

7.

8.

9.

10.

11.

136

144

147

150

162

Fehér Zoltán

SZ & W Kft.

Vaskúti Pékség Kft.

Bercsényi Miklós

Fehérné Szőke Adrienn

6521

6521

6521

6500

6521

Vaskút

Vaskút

Vaskút

BAJA

Vaskút

Mohácsi u 2

Bajai út 24

Kossuth u 27

Szent Antal u. 56.

Széchenyi u. 27.

66311050-4711-231

33710896

11023036-4120-113

6521

14289015-1071-113

58414110-0146-231

69928514-4719-231-03

6521

6521

3996275

6521

6521

Vaskút

Vaskút

Vaskút

Vaskút

Vaskút

Damjanich u. 141.

Bajai út 24.

Kossuth u. 27.

Petőfi u. 106.

Kossuth u. 105.

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

H 04:30 17:00; K 04:30 17:00; Sze 04:30
17:00; Cs 04:30 17:00; P 04:30 17:00;
Szo 06:30 11:00; V 07:

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

H 07:00 16:00; K 07:00 16:00; Sze 07:00
16:00; Cs 07:00 16:00; P 07:00 16:00;
Szo ; V ; Egyéb:

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

H 06:00 18:00; K 06:00 18:00; Sze 06:00
18:00; Cs 06:00 18:00; P 06:00 18:00;
Szo 06:00 12:00; V 07:

H 05:30 17:30; K 05:30 17:30; SZ 05:30
17:30; CS 05:30 17:30; P 05:30 17:30;
SZ 05:30 13:00; V 07:00 11:30

Hétfő-Péntek 08:00-18:00 ebédidő
12:00-14:00, Szombat 08:00-12:00

6521

6521

6521

6521

6521

Vaskút

Vaskút

Vaskút

VASKÚT

Vaskút

Damjanich u 141

Bajai út 24

Kossuth u 27

Petőfi u. 106.

Kossuth u. 105.

Regina ABC

Vaskúti Tüzép

Élelmiszerbolt

Malacka ABC

Szatócs bolt

2016.05.26

2019.10.07

2. a kémiai biztonságról szóló
törvény szerinti veszélyes anyagok
és keverékek, kivéve a Jöt. szerinti
tüzelőolaj, propán vagy propánbután gáz és az üzemanyag;
8. az Országos Tűzvédelmi
Szabályzat szerint
robbanásveszélyes osztályba
tartozó anyag, kivéve a Jöt. szerinti
tüzelőolaj, propán vagy propánbután gáz és az üzemanyag

b alkoholtermék;c sör;d
bor;e pezsgő;f köztes
alkoholtermék

kiskereskedelem

kiskereskedelem

13 Festék, lakk;14 Vasáru, barkács, és építési anyag;15 Szaniteráru;23 Háztartási tüzelőanyag;30 Virág és kertészeti cikk

1.1. Meleg-, és hideg étel (helyben sütött, fagyasztott pékáru); 1.2. Kávéital; 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital; 1.4. Cukrászati készítmény,
édesipari termék; 1.5. Hús- és hentesáru; 1.7. Zöldség- és gyümölcs; 1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék; 1.9. Édességáru; 1.10. Tej, tejtermék; 1.11. Egyéb élelmiszer; 1.12.
Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék; 2. Dohányterméket kiegészítő termék; 3. Textil; 5. Babatermék; 9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk; 11. Audiovizuális termék
(CD, DVD); 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány; 18. Papír- és írószer; 20. Illatszer, drogéria; 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru; 27. Játékáru; 30. Virág és kertészeti cikk; 32.
Állateledel; 38. Fotócikk; 40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk; 43. Emlék- és ajándéktárgy; 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék; 59. Egyéb: műanyag áruk

2. a kémiai biztonságról szóló
törvény szerinti veszélyes anyagok
és keverékek, kivéve a jövedéki
adóról szóló törvény szerinti tüzelő3. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges
, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az
alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.), 5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati csikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk stb.), 9. Villamos háztartási
üzemanyag; 3. az egyes festékek, készülék és villamossági cikk, 14. Vasáru, barkács, és építési anyag, 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.), 20. Illatszer, drogéria, 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru,
lakkok
és
járművek
javító
26. Sportszer, sporteszköz, 27. Játékáru, 29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny, 30. Virág és kertészeti cikk, 37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer,
fényezésére szolgáló termékek termelésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.), 40, Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk, 43. Emlékszerves oldószer tartalmának
és ajándéktárgy, 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék
szabályozásáról
szóló
kormányrendelet
hatálya
alá
tartozó termékek.

kiskereskedelem

b alkoholtermék;c sör;d
bor;e pezsgő;f köztes
alkoholtermék;g
dohánygyártmány

kiskereskedelem

b) alkoholtermék; c) sör; d)
bor; e) pezsgő; f) köztes
alkoholtermék
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