
Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén
tartásba

vétel
száma:

1/2010/M

Kereskedő
Neve: Magyar Posta Zrt. Címe és Székhelye: 1138 Budapest,

Dunavirág u. 2-6.
cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 01-10-042463

Statisztikai száma
10901232

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: 2010. március 23. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja:

Az üzlet
Napi/heti nyitva tartási ideje:
Hétfő: 8-18
Kedd: 8-14
Szerda: 8-16
Csütörtök: 8-16
Péntek: 8-16
Szombat: Zárva
Vasárnap: Zárva

Címe, helyrajzi száma: Kápolnásnyék, Fő utca
26.

Elnevezése: Kápolnásnyék, postabolt Alapterülete (m2): Össz.. 275
Kereskedelemé: 6

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek:
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján: 1. Dohánytermékek

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet
alapján: 1. Dohánytermékek, 1.3. Csomagolt kávé,
dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes
ital, 1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi,
cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.),
1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék
(gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.), 2.
Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges
kellék), 7. Kisebb háztartási felszerelés, eszközök,
világítástechnikai cikk, 9. Villamos háztartási készülék
és villamossági cikk,  11. Auiovizuális termék (zenei- és
videó felvétel, CD, DVD stb.), 12. Telekommunikációs
cikk, 16. Könyv, 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus
kiadvány, 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk
(vászon, állvány, stb.), 19. Számítógépes hardver- és
szoftver termék , 26. Sportszer, sporteszköz, 27.
Játékáru, 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer
termék (vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő,
mankó, stb.), 43. Emlék- és ajándéktárgy, 44.
Numizmatikai termék, 45. Kreatív-hobbi és dekorációs
termék

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése:
dohánygyártmány



2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek:
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján:

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján:

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján:

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek:
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján:

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján:

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján:

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): x Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):

Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya:



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén
Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

2/2010/M

Kereskedő

Neve: Ország Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

Címe és Székhelye: 2045 Törökbálint,
Tinódi Lantos-Sebestyén u. 28.

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 13-09-138837

Statisztikai száma
22727507

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: Módosításának időpontja: 2010. június 30. Megszűnésének időpontja:

Az üzlet
Napi/heti nyitva tartási ideje:
05.01-től 08.31-ig   09.01-től 04.30-ig
Hétfő: 00-24                   05-22
Kedd: 00-24                   05-22
Szerda: 00-24                 05-22
Csütörtök: 00-24            05-22
Péntek: 00-24                 05-22
Szombat: 00-24             05-22
Vasárnap: 00-24            05-22

Címe, helyrajzi száma: Kápolnásnyék, 7-
es főút, 43 km. 0107/2 hrsz.

Elnevezése: Üzemanyagtöltő állomás Alapterülete (m2): 122

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek:
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján: -

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet
alapján: 22. Gépjármű- és motorkerékpár üzemanyag,
motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármű-kenőanyag,-
hűtőanyag és adalékanyag, 23. Háztartási tüzelőanyag

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése:
ásványolaj

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek:
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján:

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján:

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján:

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek:
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján:

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján:

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján:

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): x Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:



Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):

Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya:



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén
Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

3/2010/M

Kereskedő
Neve: Ország Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

Címe és Székhelye: 2045 Törökbálint,
Tinódi Lantos-Sebestyén u. 28.

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: : 13-09-138837

Statisztikai száma
22727507

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: Módosításának időpontja: 2010. június 30. Megszűnésének időpontja:

Az üzlet
Napi/heti nyitva tartási ideje:
05.01-től 08.31-ig   09.01-től 04.30-ig
Hétfő: 00-24                   05-22
Kedd: 00-24                   05-22
Szerda: 00-24                 05-22
Csütörtök: 00-24            05-22
Péntek: 00-24                 05-22
Szombat: 00-24             05-22
Vasárnap: 00-24            05-22

Címe, helyrajzi száma: Kápolnásnyék, 7-
es főút, 43 km. 0107/2 hrsz.

Elnevezése: Shop Alapterülete (m2): 50

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek:



Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján: 1. dohánytermékek (cigaretta,
szivar, szivarka, pipadohány és más fogyasztási
dohány, vagy egyéb, külön jogszabály szerint
dohányzásra szánt, dohány alapanyagú termék)

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet
alapján: 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, 1.8.
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.),2.
Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges
kellék), 5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-
ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb.), 6. Lábbeli- és bőráru, 11. Audiovizuális
termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.), 17.
Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány,  20.
Illatszer, drogéria, 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru,
26. Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés,
kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítők, stb.), 27. Játékáru, 30.
Virág és kertészeti cikk, 32. Állateledel, takarmány, 34.
Szexuális termék, 38. Fotócikk, 43. Emlék- és
ajándéktárgy, 49. Személygépjármű és egyéb gépjármű-
alkatrész és –tartozék, 50. Motorkerékpár,
motorkerékpár-alkatrész és -tartozék

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése:
alkoholtermék, sör, bor, pezsgő,  köztes alkoholtermék,
dohánygyártmány

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek:
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján:

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján:

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján:

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek:
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján:

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján:

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján:

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): x Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):



Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya:



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén
Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

4/2010/M

Kereskedő
Neve: Ország Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

Címe és Székhelye: 2045 Törökbálint,
Tinódi Lantos-Sebestyén u. 28.

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 13-09-138837

Statisztikai száma
22727507

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: Módosításának időpontja: 2010. június 30. Megszűnésének időpontja:

Az üzlet
Napi/heti nyitva tartási ideje:
05.01-től 08.31-ig   09.01-től 04.30-ig
Hétfő: 00-24                   05-22
Kedd: 00-24                   05-22
Szerda: 00-24                 05-22
Csütörtök: 00-24            05-22
Péntek: 00-24                 05-22
Szombat: 00-24             05-22
Vasárnap: 00-24            05-22

Címe, helyrajzi száma: : Kápolnásnyék,
7-es főút, 43 km. 0107/2 hrsz.

Elnevezése: Palackos gáz Alapterülete (m2): 5

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek:
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján: -

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet
alapján: 24. Palackos gáz

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése:
-

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek:
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján:

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján:

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján:

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek:
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján:

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján:

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján:

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): x Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):



3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):

Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya:



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén
Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

5/2010/M

Kereskedő
Neve: GASZTRO-NASS
Vendéglátóipari Korlátolt
Felelősségű Társaság

Címe és Székhelye: Kápolnásnyék, Tompa
Mihály utca 2., Kápolnásnyék, Fő utca 14.

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 07-09-015912

Statisztikai száma
14642216

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: Módosításának időpontja: 2010. július 28. Megszűnésének időpontja:

Az üzlet
Napi/heti nyitva tartási ideje:

Hétfő: 6-21
Kedd: 6-21
Szerda: 6-21
Csütörtök: 6-21
Péntek: 6-21
Szombat: 7-21
Vasárnap: 7-21

Címe, helyrajzi száma: Kápolnásnyék,
Tompa Mihály utca 2., 832/51 hrsz.

Elnevezése: Nádfedeles Kurta Kocsma Alapterülete (m2): 24

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek:
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján: 1. Dohánytermékek, 1.2. Kávéital,
alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé,
dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és
szeszes ital, 1.9. Édességáru (csokoládé, desszert,
nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és
jégkrém stb.) 2. Dohányáru

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet
alapján: 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott
alkoholmentes- és szeszes ital, 1.9. Édességáru
(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru,
előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) 2. Dohányáru

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése:
alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék,
dohánygyártmány

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek:
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján:

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján:

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján:

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek:
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján:

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján:

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján:

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): x Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:



Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):

Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya:



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén
Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

6/2010/M

Kereskedő
Neve: Barkó & Társa 2010
Korlátolt Felelősségű
Társaság

Címe és Székhelye: 2481 Velence, Bekötő
út 21.

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 07-09-018069

Statisztikai száma
12456123

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: 2010. augusztus 18. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja:

Az üzlet
Napi/heti nyitva tartási ideje:

Hétfő: 8-17
Kedd: 8-17
Szerda: 8-17
Csütörtök: 8-17
Péntek: 8-17
Szombat: 8-13
Vasárnap: -

Címe, helyrajzi száma:
Kápolnásnyék, Kossuth Lajos út 10.

Elnevezése: Kenőanyagok-szűrők
szakboltja

Alapterülete (m2):

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek:
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján: 22. Gépjármű- és motorkerékpár-
üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz,
gépjármű-kenőanyag,- hűtőanyag és adalékanyag,
Egyéb: - kenőanyagok, autóápolási termékek, szűrők,
akkumulátorok

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet
alapján: 22. Gépjármű- és motorkerékpár-üzemanyag,
motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármű-kenőanyag,-
hűtőanyag és adalékanyag, 49. Személygépjármű és
egyéb gépjármű-alkatrész- és tartozék, 50
Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész- és tartozék,
Egyéb: - kenőanyagok, autóápolási termékek, szűrők,
akkumulátorok

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése:
-

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek:
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján:

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján:

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján:

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek:
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján:

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján:

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján:

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:



Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): x Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):

Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya:



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén
Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

2/2011/M

Kereskedő
Neve: Foborémi Kft Címe és Székhelye: :1211 Budapest

Színesfém utca 9.
cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 01-09-959742

Statisztikai száma
23315532-4711-
113-01

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: 2011. május 24. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja:

Az üzlet
Napi/heti nyitva tartási ideje: Címe, helyrajzi száma: Elnevezése: Élelmiszer Vegyesbolt Alapterülete (m2):

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek:
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján:
Dohányáru

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet
alapján:

1. Élelmiszer1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes
ital,1.1. Meleg-, hideg étel,1.4. Cukrászati készítmény,
édesipari termék,1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve
palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,5.
Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk,
babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk

stb.);
7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés,

világítástechnikai cikk;
1. napilap és hetilap, folyóirat, könyv;
2. levelezőlap;
3. virág;
4. léggömb;

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése:
-

2. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek:
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján:

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján:

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján:

3. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek:
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján:

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján:

Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján:

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:



Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):

2.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):

3.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):

Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya:



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén
Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

1/2012/M

Kereskedő
Neve:
Verebénia Kft

Címe és Székhelye:
Budapest Mészöly utca 4.

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 01-09-975398

Statisztikai száma
23725285-4776-
113-01

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: 2012.01.30. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja:

Az üzlet
Napi/heti nyitva tartási ideje:
Hétfő: 8-17
Kedd:8-17
Szerda: 8-17
Csütörtök: 8-17
Péntek: 8-17
Szombat:8-16
Vasárnap:9-13

Címe, helyrajzi száma: Elnevezése:
Százszorszép Virágszalon

Alapterülete (m2):
25

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek:



Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján:
Dohányáru

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet
alapján:

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

7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés,
világítástechnikai cikk;

2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz
szükséges kellék);

7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés,
világítástechnikai cikk;

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk;
11. Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel,

CD, DVD stb.);
10. Audió- és videóberendezés;
12. Telekommunikációs cikk;
16. Könyv;
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány;
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon,

állvány stb.);
20. Illatszer, drogéria;
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru;
25. Óra- és ékszer;
27. Játékáru;
30. Virág és kertészeti cikk;
32. Állateledel, takarmány;
38. Fotócikk;
42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és

iparművészeti áru;
45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék;

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése:
-

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):

Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya:



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén
Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

2/2012/M

Kereskedő
Neve:
Kauba Erika

Címe és Székhelye:
Kápolnásnyék,
Táncsics Mihály utca 25.

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 5321948

Statisztikai száma
46583435-4711-
231-07

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja:2012. január 16. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja:

Az üzlet
Napi/heti nyitva tartási ideje:

Hétfő: 5-21
Kedd: 5-21
Szerda: 5-21
Csütörtök: 5-21
Péntek: 5-21
Szombat: 6-21
Vasárnap: 6-21

Címe, helyrajzi száma:
Kápolnásnyék, Ország út 28.

Elnevezése:
Országúti ABC

Alapterülete (m2):
174

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek:



Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján:
Dohányáru

2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti
veszélyes anyagok és készítmények;

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet
alapján:
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, 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.)

2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges
kellék),3. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék,
lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez,
valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tű, varrócérna, gomb, stb.),
4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és
szőrmeáru, ruházati kiegészítő, stb.),
5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi,
babaülés, babaágy, babaápolási cikk),
6. Lábbeli- és bőráru,7. Bútor, lakberendezés, háztartási
felszerelés, világítástechnikai cikk,
9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk,
11. Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD,
stb.),
16. Könyv,17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány,
18. Papír-írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány, stb.),
20. Illatszer, drogéria,21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru,
25. Óra-és ékszer,26. Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés,
kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas
felszerelés, kiegészítők, stb.),
27. Játékáru,28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék
(vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd cipő, mankó)
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,40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk,

43. Emlék- és ajándéktárgy

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése:
-

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):

Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya:



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén
Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

3/2012/M

Kereskedő
Neve:
Vozár János

Címe és Székhelye:
Kápolnásnyék, Ország út 18.

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 5321948

Statisztikai száma
46583435-4711-
231-07

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: Módosításának időpontja: 2012. március 26. Megszűnésének időpontja:

Az üzlet
Napi/heti nyitva tartási ideje:

Hétfő: 7-18
Kedd: 7-18
Szerda: 7-18
Csütörtök: 7-18
Péntek: 7-18
Szombat: 7-18
Vasárnap: 7-18

Címe, helyrajzi száma:
Kápolnásnyék, Ország út 18.

Elnevezése:
Csilla ABC

Alapterülete (m2):
27

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek:



Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján:
Dohányáru

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet
alapján:

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.),

1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír,
olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,

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

2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz
szükséges kellék);

3. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási
textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő,
törölköző,

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk;
gomb stb.);

5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk,
babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk

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

stb.);
6. Lábbeli- és bőráru;
7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés,

világítástechnikai cikk;
kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg
készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, tű,
varrócérna,

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

16. Könyv;
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány;
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon,

állvány stb.);
20. Illatszer, drogéria;
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru;
25. Óra- és ékszer;
32. Állateledel, takarmány;
felszerelés, kiegészítők stb.);

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

27. Játékáru;
stb.);
30. Virág és kertészeti cikk;

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése:
-

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):



Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya:



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén
Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

3/2012/M

Kereskedő
Neve:
Vozár János

Címe és Székhelye:
Kápolnásnyék, Ország út 18.

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 5321948

Statisztikai száma
46583435-4711-
231-07

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: Módosításának időpontja: 2012. március 26. Megszűnésének időpontja:

Az üzlet
Napi/heti nyitva tartási ideje:

Hétfő: 7-18
Kedd: 7-18
Szerda: 7-18
Csütörtök: 7-18
Péntek: 7-18
Szombat: 7-18
Vasárnap: 7-18

Címe, helyrajzi száma:
Kápolnásnyék, Ország út 18.

Elnevezése:
Csilla ABC

Alapterülete (m2):
27

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek:
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján:
Dohányáru

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet
alapján:

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése:
-

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):

Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya:



Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén
Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

4/2012/M

Kereskedő
Neve:
Gasztro Potent Kft

Címe és Székhelye:
Kápolnásnyék, Vörösmarty utca 7.

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 07-09-022114

Statisztikai száma
23871881-5630-
113-07

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: 2012.09.12 Módosításának időpontja: 2012. március 26. Megszűnésének időpontja: 2013.02.10.

Az üzlet
Napi/heti nyitva tartási ideje:

Hétfő: 6.30- 21
Kedd: 6.30- 21
Szerda: 6.30- 21
Csütörtök: 6.30- 21

Péntek: 6.30- 21
Szombat: 6.30- 21
Vasárnap: 7-21

Címe, helyrajzi száma:
Kápolnásnyék, Fő utca 36.

Elnevezése:
Ciklámen Söröző

Alapterülete (m2):
143

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek:
Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3.
melléklet alapján:
Dohányáru

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet
alapján:

1.1. Meleg-, hideg étel,
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi,
cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém
stb.),
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott
alkoholmentes- és szeszes ital,
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek megnevezése:
Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék,
dohánygyártmány

1.  számú üzletben a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont): Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont):

Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya:


