
Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

6/2010.

Kereskedő
Neve: Kassay Rita Éva Címe és Székhelye: Kápolnásnyék,  Szent

István utca 2.
cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 11648288

Statisztikai száma
64762034

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: Módosításának időpontja: 2010. január 20. Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): - mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: Alcsut, Felcsut, Tabajd, Vál,

Kajászó, Baracska, Pázmánd, Vereb, Csákvár, Lovasbeerény, Nadap, Kápolnásnyék, Velence,
Gárdony, Agárd

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése: -

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő: Hétfő: 8-17

Kedd: 8-17
Szerda: 8-17
Csütörtök: 8-17
Péntek: 8-17
Szombat: 8-12
Vasárnap: -

Az üzlet elnevezése: Napsugár Hasznos Iparcikk az üzlet alapterülete
(m2): 2

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége: -

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja: 2010. január 22.

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.3. Csomagolt kávé,
dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.9. Édességáru
(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém
stb.), 4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru,
ruházati kiegészítő), 5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk,
babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási cikk, stb.), 6. Lábbeli- és bőráru, 20.
Illatszer, drogéria, 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru, 27. Játékáru, 46.
Használatcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb
használtcikk, régiség)

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont): -

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): - Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: x

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: - A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: -
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): -



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

7/2010.

Kereskedő
Neve: Kassay Rita Éva Címe és Székhelye: Kápolnásnyék, Szent

István utca 2.
cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 11648288

Statisztikai száma
64762034

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: Módosításának időpontja: 2010. január 20. Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek):
Kápolnásnyék, Fő utca 24.

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: -

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése: -

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő: Hétfő: 8-17

Kedd: 8-17
Szerda: 8-17
Csütörtök: 8-17
Péntek: 8-17
Szombat: 8-12
Vasárnap: -

Az üzlet elnevezése: Napsugár Hasznos Iparcikk az üzlet alapterülete
(m2): 25

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége: -

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja: 2006. július 18.

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 12. üdítőital, 15. előre
csomagolt sütemények, édességek, 1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi,
cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém, stb.), 1.3. Csomagolt kávé,
dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 4. Ruházat (gyermek,
női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő), 5.
Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés,
babaágy, babaápolási cikk stb.), 6. Lábbeli- és bőráru, 20. Illatszer, drogéria, 21.
Háztartási tisztítószer, vegyi áru, 27. Játékéru, 46. Használtcikk (használt könyv,
ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont): -

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): - Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: x

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: - A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: -
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): -



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

8/2010.

Kereskedő
Neve: Olasz-Magyar Sütöde ’99
Korlátolt Felelősségű Társaság

Címe és Székhelye: Kápolnásnyék, Fő utca
2.

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 07 09 006876

Statisztikai száma
11892333

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: Módosításának időpontja: 2010. február 17. Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek):
Kápolnásnyék, Fő utca 2.

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: -

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése: -

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő: Hétfő: 5.30-10.30

Kedd: 5.30-10.30
Szerda: 5.30-10.30

Csütörtök:5.30-10.30
Péntek: 5.30-10.30
Szombat: 6-11
Vasárnap: -

Az üzlet elnevezése: Olasz-Magyar Sütöde
Mintaboltja

az üzlet alapterülete
(m2): 10,82

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége: -

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja: 2010. február 17.

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.8. Kenyér- és
pékáru, sütőipari termékek

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont):

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: x

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: - A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: -
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): -



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

9/2010.

Kereskedő
Neve: Magyar Posta Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

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: Módosításának időpontja: 2010. március 23. Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek):
Kápolnásnyék, Fő utca 26.

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: -

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése: -

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő: Hétfő: 8-18

Kedd: 8-14
Szerda: 8-16
Csütörtök: 8-16
Péntek: 8-16
Szombat: -
Vasárnap: -

Az üzlet elnevezése: Kápolnásnyék Postabolt az üzlet alapterülete
(m2): Össz.: 275,
Kereskedelemé: 6

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége: -

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja: 2010. március 23.

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:  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. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 9.
Villamos háztartási készülék és villamossági cikk, 11. Audiovizuális termék
(zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.), 12. Telekommunikációs cikk, 16.
Könyv, 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, 18.Papír- és írószer,
művészellátó cikk (vászon, állvány stb.), 19. Számítógépes hardver- és szoftver
termék, 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 stb.), 43. Emlék- és ajándéktárgy, 44.
Numizmatikai termék, 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont):

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: x

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: - A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: -



Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): -



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

10/2010.

Kereskedő
Neve: Nefarius Computer
Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

Címe és Székhelye: 2030 Érd, Késmárki
utca 42.

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 13-09-110754/17

Statisztikai száma
13853217

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: Módosításának időpontja: 2010. március 22. Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek):
Kápolnásnyék, Vörösmarty utca 37/C/3.

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: -

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése: -

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő: Hétfő: 8-12, 16-20

Kedd: 8-12, 16-20
Szerda: 8-12, 16-20

Csütörtök: 8-12, 16-20
Péntek: 8-12, 16-20

Szombat: 8-12, 16-20
Vasárnap: 8-12, 16-20

Az üzlet elnevezése: Motorent az üzlet alapterülete
(m2): 10

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége: -

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja: 2009. június 5.

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 4. Ruházat (gyermek,
női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő), 5.
Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés,
babaágy, babaápolási cikk, stb.), 23. Háztartási tüzelőanyag, 46. Használtcikk
(használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség), 59.
Egyéb: - Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése, - vízijármű kölcsönzés, - egyéb
személyi és háztartási cikk kölcsönző

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont):

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: x

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: - A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: -
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): -



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

11/2010.

Kereskedő
Neve: Nefarius Computer
Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

Címe és Székhelye: : 2030 Érd, Késmárki
utca 42.

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 13-09-110754/17

Statisztikai száma
13853217

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: Módosításának időpontja: 2010. március 22. Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek):
Kápolnásnyék, Vörösmarty utca 37/C/3.

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: -

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése: -

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi
tevékenység

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő: Hétfő: 8-12, 16-20

Kedd: 8-12, 16-20
Szerda: 8-12, 16-20

Csütörtök: 8-12, 16-20
Péntek: 8-12, 16-20

Szombat: 8-12, 16-20
Vasárnap: 8-12, 16-20

Az üzlet elnevezése: Motorent az üzlet alapterülete
(m2): -

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége: -

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja: 2009. június 5.

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 4. Ruházat (gyermek,
női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő), 5.
Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés,
babaágy, babaápolási cikk, stb.), 46. Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk,
sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont):

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: x

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: - A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: -
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

12/2010.

Kereskedő
Neve: Nefarius Computer
Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

Címe és Székhelye: : 2030 Érd, Késmárki
utca 42.

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 13-09-110754/17

Statisztikai száma
13853217

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: Módosításának időpontja: 2010. március 22. Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek):
Kápolnásnyék, Vörösmarty utca 37/C/3.

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: -

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése: -

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: csomagküldő kereskedelem

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő:

Az üzlet elnevezése: Motorent az üzlet alapterülete
(m2): -

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége: -

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja: 2009. június 5.

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 4. Ruházat (gyermek,
női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő), 5.
Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés,
babaágy, babaápolási cikk, stb.), 11. Audiovizuális termék (zenei- és videó
felvétel, CD, DVD stb.), 12. Telekommunikációs cikk, 19. Számítógépes hardver-
és szoftver termék, 23. Háztartási tüzelőanyag, 38. Fotócikk, 39. Optikai cikk, 46.
Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk,
régiség), 53. Irodagép,- berendezés, irodabútor

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont):

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: x

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: - A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: -
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): -



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

13/2010.

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. április 30. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek):
Kápolnásnyék, Kossuth Lajos út 10.

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: -

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése: -

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő: Hétfő: 8-17

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

Az üzlet elnevezése: Kenőanyagok-szűrők szakboltja az üzlet alapterülete
(m2):  10

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége: -

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja: 2010. április 30.

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 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: -

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont):

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: x

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: - A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: -
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): -



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

14/2010.

Kereskedő
Neve: Horgász-Ker Termelő,
Kereskedő és Szolgáltató Betéti
Társaság

Címe és Székhelye: Kápolnásnyék, Bajcsy-
Zsilinszky utca 12.

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

Statisztikai száma
22051231

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

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek):
Kápolnásnyék, Fő utca 35.

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: -

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése: -

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási idő:
Május 1-től augusztus 31-ig     Szeptember 1-től április 30-ig
Hétfő: 9-18                                     9-18
Kedd: 9-18                                     9-18
Szerda: 9-18                                  9-18
Csütörtök: 9-19                             9-18
Péntek: 9-19                                  9-18
Szombat: 9-19                               9-18
Vasárnap: 9-19                              9-18

Az üzlet
elnevezése:
Nemes
Cukrászda

az üzlet alapterülete
(m2): 142

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége: 20

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja: -

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 1.2. Kávéital,
alkoholmentes ital, 1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont):

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: x

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: - A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: -
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

15/2010.

Kereskedő
Neve: BÉ-JUT Kereskedelmi és
Szolgáltató Közkereseti
Társaság

Címe és Székhelye: Kápolnásnyék, Fő utca
88.

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 07-03-001455

Statisztikai száma
21193628

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: Módosításának időpontja: 2010. május 12. Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek):
Kápolnásnyék, Fő utca 88.

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: -

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése: -

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő: Hétfő: 8-12

Kedd: 8-17.30
Szerda: 8-17.30

Csütörtök: 8-17.30
Péntek: 8-17.30
Szombat: 8-14
Vasárnap: 8-11

Az üzlet elnevezése: Virág, Ajándék az üzlet alapterülete
(m2): 30

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége: -

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja: 2002. január 29.

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 30. Virág és
kertészeti cikk, 32. Állateledel, takarmány, 43. Emlék- és ajándéktárgy

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont):

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: x

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: - A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: -
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): -



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

16/2010.

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: 13-09-138387

Statisztikai száma
22727507

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

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek):
Kápolnásnyék, 7-es főút 43 km. 0107/2 hrsz.

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: -

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése: -

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási idő:
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

Az üzlet elnevezése: Shop az üzlet alapterülete
(m2): 50

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége: -

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja: 2010. július 1.

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és 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: alkoholtermék, sör, bor, pezsgő,  köztes
alkoholtermék, dohánygyártmány

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont):

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: x

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: - A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: -



Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

17/2010.

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:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek):
Kápolnásnyék, Tompa Mihály utca 2.

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: -

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése: -

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység,
vendéglátás

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő: Hétfő: 6-21

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

Az üzlet elnevezése: Nádfedeles Kurta Kocsma az üzlet alapterülete
(m2): 24

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége: 9 fő

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja: 2010. augusztus 1.

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és 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.)

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont):

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: x

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: x A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: zeneszolgáltatás, szórakoztató

játék, szerencsejáték
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): -



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

18/2010.

Kereskedő
Neve: DIZI-THERM
Épületgépészeti és
Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság

Címe és Székhelye: 2476 Pázmánd,
Táncsics utca 43.

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 07-09-016044

Statisztikai száma
14669448

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: Módosításának időpontja: 2010. augusztus 2. Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek):
Kápolnásnyék, Fő utca 10.

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: -

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése: -

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő: Hétfő: 7-17

Kedd: 7-17
Szerda: 7-17
Csütörtök: 7-17
Péntek: 7-17
Szombat: 7-12
Vasárnap: -

Az üzlet elnevezése: DIZI-THERM az üzlet alapterülete
(m2): 250

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége: -

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja: 2010. augusztus 4.

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 14. Vasáru, barkács,
és építési anyag, 15. Szaniteráru

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont):

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: x

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: - A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: -
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): -



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

19/2010.

Kereskedő
Neve: Kassay Rita Éva Címe és Székhelye: Kápolnásnyék, Szent

István utca 2.
cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 11648288

Statisztikai száma
64762034

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: Módosításának időpontja: 2010. január 20. Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek):
Kápolnásnyék, Fő utca 24.

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: -

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése: -

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő: Hétfő: 8-16

Kedd: 8-16
Szerda: 8-16
Csütörtök: 8-16
Péntek: 8-16
Szombat: 8-12
Vasárnap: -

Az üzlet elnevezése: Napsugár Hasznos Iparcikk az üzlet alapterülete
(m2): 25

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége: -

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja: 2006. július 18.

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 12. üdítőital, 15. előre
csomagolt sütemények, édességek, 1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi,
cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém, stb.), 1.3. Csomagolt kávé,
dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 4. Ruházat (gyermek,
női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő), 5.
Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés,
babaágy, babaápolási cikk stb.), 6. Lábbeli- és bőráru, 20. Illatszer, drogéria, 21.
Háztartási tisztítószer, vegyi áru, 27. Játékéru, 46. Használtcikk (használt könyv,
ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont): -

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): - Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: x

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: - A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: -
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): -



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

20/2010.

Kereskedő
Neve: SARKADI és Társa
Kereskedelmi, Vendéglátóipari
és Szolgáltató Betéti Társaság

Címe és Székhelye: Kápolnásnyék, Kutas
sor 11.

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 07-06-005486

Statisztikai száma
22067229

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: Módosításának időpontja: 2010. szeptember 29. Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek):
Kápolnásnyék, Dózsa utca 10/B.

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: -

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése: -

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási idő:

Nyári                Téli
Hétfő:  8-17 -
Kedd: 8-17                     9.17
Szerda: 8-17                   9-17
Csütörtök: 8-17              9-17
Péntek: 8-17                  9-17
Szombat: 8-16              9-14
Vasárnap: 8-13             9-12

Az üzlet elnevezése: Sarkadi és Tsa Bt.
Kertészeti Áruda

az üzlet alapterülete
(m2): 56

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége: -

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja: -

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 16. Könyv, 30. Virág
és kertészeti cikk, 37. Mezőgazdasági méhészeti és borászati cikk, növényvédő
szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pince-
gazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.), 42. Díszműáru,
műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru, 43. Emlék- és ajándéktárgy, 45.
Kreatív hobbi és dekorációs termék

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont):

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: x

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: - A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: -
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): -



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

21/2010.

Kereskedő
Neve: SARKADI és Társa
Kereskedelmi, Vendéglátóipari
és Szolgáltató Betéti Társaság

Címe és Székhelye: Kápolnásnyék, Kutas
sor 11.

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 07-06-005486

Statisztikai száma
22067229

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: Módosításának időpontja: 2010. szeptember 29. Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek):
Kápolnásnyék, Dózsa utca 10/B.

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: -

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése: -

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási idő:

Nyári                Téli
Hétfő:  8-17 -
Kedd: 8-17                     9.17
Szerda: 8-17                   9-17
Csütörtök: 8-17              9-17
Péntek: 8-17                  9-17
Szombat: 8-16              9-14
Vasárnap: 8-13             9-12

Az üzlet elnevezése: Sarkadi és Tsa Bt.
Kertészeti Áruda

az üzlet alapterülete
(m2): 56

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége: -

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja: -

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 16. Könyv, 30. Virág
és kertészeti cikk, 37. Mezőgazdasági méhészeti és borászati cikk, növényvédő
szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pince-
gazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.), 42. Díszműáru,
műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru, 43. Emlék- és ajándéktárgy, 45.
Kreatív hobbi és dekorációs termék

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont):

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): x Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: - A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: -
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): -



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

22/2010

Kereskedő
Neve: Bratyó és Társa
Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt felelősségű Társaság

Címe és Székhelye: Kápolnásnyék Kossuth
Lajos út 10.

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 07-09-019067

Statisztikai száma:
22945136-4778-
113-07

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: 2010.november 10. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek):

Kápolnásnyék Kossuth Lajos út 10.

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő:
H:8-17
K: 8-17
Sz: 8-17
CS: 8-17
P: 8-17
Sz: 8-12
V: -

Az üzlet elnevezése:
Bratyó Vegyeskereskedés

az üzlet alapterülete
(m2): 65m2

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége:

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja:2010.11.11.

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:
20. Illatszer, drogéria

21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru;
46. Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb
használtcikk, régiség);

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont):

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: X

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet:
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

23/2010

Kereskedő
Neve: Pol&Team Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

Címe és Székhelye: Kápolnásnyék Balassa
utca 14.

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 07-09-019293

Statisztikai száma:
22995296-113-07

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: 2010. november 15. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: Kápolnásnyék, Velence

Agárd, Gárdony, Sukoró, Pákozd, illetve országos jelleggel

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése: országos jelleg

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:
Közterrületi értékesítés
Közvetlen értékesítés
Csomagküldő kereskedelem
Üzleten kívüli kereskedelem
Automatából történő értékesítés

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő:

Az üzlet elnevezése: az üzlet alapterülete
(m2):

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége:

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja:

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:
1. Élelmiszer    5. Babatermék         20. Illatszer
3. Texril 7. Bútor                   27. Játékáru
4. Ruházat         17. Újság napilap    46. Használt cikk

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont):

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet:
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

24/2010

Kereskedő
Neve:
Törzsök-Zoo Kft

Címe és Székhelye:
Kápolnásnyék Fő utca 60.

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma:07-09-019585

Statisztikai száma:
23064834-4776-
113-07

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja:2010.december 17. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek):

Kápolnásnyék Fő utca 60.

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő:
H:8-18
K: 8-18
Sz: 8-18
CS: 8-18
P: 8-18
Sz: 8-13
V: -

Az üzlet elnevezése:
Állateledel

az üzlet alapterülete
(m2):
25 m2

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége:

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja:
2010.12.17.

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:
1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak,
cukor, só, száraztészta,

16. Könyv;
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány;
20. Illatszer, drogéria;
27. Játékáru;
32. Állateledel, takarmány;

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont):

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet:
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

25/2010

Kereskedő
Neve: Net-Food Kft Címe és Székhelye: 2483 Gárdony Ady

Endre utca 13.
cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 07-09-016324

Statisztikai száma:
14731859-4638-
113-07

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: 2010.12.15. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek):
Kápolnásnyék Fő utca 49/C

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: : üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő:
H:8-17
K: 8-17
Sz: 8-17
CS: 8-17
P: 8-17
Sz: 8-12
V: -

Az üzlet elnevezése:
Plútó állateledel bolt

az üzlet alapterülete
(m2): 44 m2

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége:

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja:

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:
32. Állateledel, takarmány
Egyéb: felszerelés

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont):

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet:
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:
1/2011

Kereskedő
Neve: Spindlerné Arany
Boglárka

Címe és Székhelye: Kápolnásnyék Lehel
utca 7.

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 776959129-1-27

Statisztikai száma

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja:
2011.január 14.

Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzleten kívüli kereskedés

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő:

Az üzlet elnevezése: az üzlet alapterülete
(m2):

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége:

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja:

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:
Egyéb élelmiszer: méz

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont):

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet:
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

2/2011
3/2011

Kereskedő
Neve: HK Supermarket Kft Címe és Székhelye: Kápolnásnyék Fő utca

47.
cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 07-09-00-4883

Statisztikai száma:
1145451352

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: Módosításának időpontja: 2011.02.4. Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek):
Kápolnásnyék Fő utca 47.

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő:
H: 8-17
K: 8-17
Sz: 8-17
Cs: 8-17
P: 8-17
Sz: 8-13
V: 8-12

Az üzlet elnevezése:
Műszaki és kerékpár

az üzlet alapterülete
(m2): 491 m2

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége:

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja: 2006.10.01.

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:
4. Ruházat           7. Bútor        5. Babatermék

3. Textil               26. Sportszer

27. Játékáru

8. Hangszer

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont):

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet:
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

4/2011

Kereskedő
Neve: Vozár János László Címe és Székhelye: Kápolnásnyék Ország

út 18.
cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: ES-301241

Statisztikai száma:
65418501-4711-
231-07

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: 2011.02.21. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek):

Kápolnásnyék Ország út 18.

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:
Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő:
H: 9-21
K: 9-21
Sz: 9-21
Cs: 9-21
P: 9-21
Sz: 9-21
V: 9-21

Az üzlet elnevezése: Csilla Teázó az üzlet alapterülete
(m2): 16 m2

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége: 6-8 fő

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja: 2011.02.21.

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:
1.2 Kávéital, alkoholmentes - és szeszesital
1.9. Édességáru (csokoládé, Desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt
fagylalt és jégkrém stb)

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:
Alkoholtermék
Sör
Bor

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont):

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést:X A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet:
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

5/2011

Kereskedő
Neve: Pol & Team Kft. Címe és Székhelye: Kápolnásnyék Balassa

utca 14.
cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 07-09-019293

Statisztikai száma:
22995296-113-07

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: 2011. 04.08. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: Kápolnásnyék,Pettend

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő:

Az üzlet elnevezése: az üzlet alapterülete
(m2):

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége:

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja:

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont):

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet:
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

6/2011

Kereskedő
Neve: Bratyó és társa Kft Címe és Székhelye:

Kápolnásnyék Kossuth Lajos út 10.
cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 07-09-019067

Statisztikai száma:
22945136-4778-
113-07

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: 2011.04.19. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:  Üzleten kívüli kereskedelem

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő:

Az üzlet elnevezése: az üzlet alapterülete
(m2):

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége:

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja:

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont):

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet:
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:
7/2011

Kereskedő
Neve: Kápolnásnyéki
Közterületfenntartó Kft

Címe és Székhelye: Kápolnásnyék Fő utca
28.

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 07-09-02-0019

Statisztikai száma:
23182930-8130-
113-07

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: 2011.04.29. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő:

Az üzlet elnevezése: az üzlet alapterülete
(m2):

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége:

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja:

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:
1.2 Kávéitel, alkoholmentes- és szeszesital
1.9. Édességáru ( csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt
fagylalt és jégkrém stb)

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:
Sör
Bor
Köztes alkoholtermék
Alkoholtermék

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont):

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet:
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

8/2011

Kereskedő
Neve: Vágóné Bulyáki Erika Székhelye: Pusztaszabolcs Velencei út 80/1 cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a

kistermelő regisztrációs száma:
Statisztikai száma:
4620566077292310
7

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: 2011.04.28. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek):
Kápolnásnyék Fő utca 45. 1. ajtó

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő:
H: 11-17
K: 11-17
Sz: 11-17
Cs: --
P: 11-17
Sz: 9-13
V: --

Az üzlet elnevezése:
Lady M Esküvői Ruhaszalon

az üzlet alapterülete
(m2): 60 m2

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége:

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja: 2001 március 2.

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:
4. Ruházat

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont):

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet:
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

9/2011

Kereskedő
Neve: Foborémi Kft 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:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek):
Kápolnásnyék Fő utca 59.

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő:
H: 5.30 -18.30
K: 5.30 -18.30
Sz: 5.30 -18.30
Cs: 5.30 -18.30
P: 5.30 -18.30
Sz: 5.30 -14.00
V: 7.30 -11.30

Az üzlet elnevezése:
Élelmiszer Vegyesbolt

az üzlet alapterülete
(m2):60 m2

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége:

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja:

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:
1. Élelmiszer       5. Babatermék                      21. Háztartási tisztítószer
2. Dohányáru      7. Bútor                                27. Játékáru
3. Textil              20. Illatszer, drogéria           43. Emlék és ajándéktárgy

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:
Sör
Bor
Pezsgő
Köztes alkoholtermék
Alkoholtermék

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont):

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet:
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

11/2011

Kereskedő
Neve:  Kápolnásnyéki
Közterületfenntartó Kft

Címe és Székhelye: Kápolnásnyék Fő utca
28.

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 07-09-020019

Statisztikai száma:
23182930-8130-
113-07

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: 2011.09.21. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek):
Kápolnásnyék Szent Gellért tér 15.

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő:
Március 1-től
November 30-ig:
Szombat: 10.00- 18.00
Vasárnap: 10.00- 18.00

Az üzlet elnevezése:
Sport Büfé

az üzlet alapterülete
(m2): 6

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége: 3

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja: 2011.09.21.

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt
fagylalt és jégkrém stb.),
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:
Sör
Bor
Pezsgő
Köztes alkoholtermék
Alkoholtermék

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont):

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést:X A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet:
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

12/2011
13/2011

Kereskedő
Neve: Bedő Sándor Címe és Székhelye:

Kápolnásnyék Fő utca 68.
cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: ES-058155

Statisztikai száma:
61232583-2-27

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: Módosításának időpontja: 2011.10.03. Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek):
Kápolnásnyék Fő utca 68.

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő:
H:8-12, 13-17
K: 8-12, 13-17
Sz: 8-12, 13-17
Cs: 8-12, 13-17
P: 8-12, 13-17
Sz: 8-12,
V: --

Az üzlet elnevezése:
Lovas, Kutyás bolt

az üzlet alapterülete
(m2): 25 m2

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége:

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja: 2004.október 25.

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:

4. Ruházat 6. Lábbeli- és bőráru; 16. Könyv;
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány;
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.);
26. Sportszer, sporteszköz 32. Állateledel, takarmány;
33. Állatgyógyászati termék; 46. Használtcikk
42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru;

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont):

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet:
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

14/2011

Kereskedő
Neve: Törzsök- Zoo Kft Címe és Székhelye:

Kápolnásnyék Fő utca 60.
cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 07-09-019585

Statisztikai száma:
23064834-4776-
113-07

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: Módosításának időpontja: 2011. október 3. Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek):
Kápolnásnyék Fő utca 60.

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő:
H: 8-18
K: 8-18
Sz: 8-18
Cs: 8-18
P: 8-18
Sz: 8-13
V: 8-12

Az üzlet elnevezése:
Állateledel bolt

az üzlet alapterülete
(m2): 25 m2

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége:

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja: 2010. 12.22.

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:

16. Könyv; 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány;
20. Illatszer, drogéria;27. Játékáru;
32. Állateledel, takarmány;33. Állatgyógyászati termék;

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont):

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet:
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

15/2011

Kereskedő
Neve: Net-Food Kft Székhelye: Gárdony Ady Endre utca 13. cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a

kistermelő regisztrációs száma: 07-09-016324
Statisztikai száma:
14731859-4638-
113-07

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: Módosításának időpontja: 2011. október 6. Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek):
Kápolnásnyék Fő utca 49/C

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése:

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő:
H: 8-17
K: 8-17
Sz: 8-17
Cs: 8-17
P: 8-17
Sz: 8-12
V: --

Az üzlet elnevezése:
Plútó állateledel bolt

az üzlet alapterülete
(m2): 25

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége:

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja: 2010. 12.22.

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:

4. Ruházat 6. Lábbeli- és bőráru; 26. Sportszer, sporteszköz
27. Játékáru; 30. Virág és kertészeti cikk;
33. Állatgyógyászati termék; 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.);

51. Mezőgazdasági nyersanyag, termék (gabona, nyersbőr, toll stb.);

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont):

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet:
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

1/2012

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:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): -
Kápolnásnyék, Ország út 28.

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: --

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése: --

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő: Hétfő: 5-21

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

Az üzlet elnevezése:
Országúti ABC

az üzlet alapterülete
(m2): 174

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége: -

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja: 2012.01.16.

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban



Termékek megnevezése és 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:
- Alkoholtermék
- Sör
- Bor
- Pezsgő
- Köztes alkoholtermék
- Dohánygyártmány

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont): Nem

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Nem Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: x

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: Nem A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: Nem
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): -



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

2/2012

Kereskedő
Neve: Verebénia
Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű
Társaság

Címe és Székhelye: 1114 Budapest,
Mészöly utca 4. al. 1.

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

Statisztikai száma
23725285-4776-
113-01

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: 2012. január 30. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek):
Kápolnásnyék, Fő utca 38.

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: --

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése: -

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő: Hétfő: 8-17

Kedd: 8-17
Szerda: 8-17
Csütörtök: 8-17
Péntek: 8-17
Szombat: 8-16
Vasárnap: 8-13

Az üzlet elnevezése: Százszorszép Virágszalon az üzlet alapterülete
(m2): 250 m2

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége: -

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja: 2012. január 30.

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém,
stb.) ;
2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék);
7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk;
9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk;
10. Audió- és videóberendezés;
11. Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD, stb.);
12. Telekommunikációs cikk;
16. Könyv;
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány;
18. Papír-és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány, stb.);
20. Illatszer, drogéria;
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru;
25. Óra- és ékszer;
27. Játékáru;
30. Virág- és kertészeti cikk;
32. Állateledel, takarmány;
38. Fotócikk;
42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru;
43. Emlék- és ajándéktárgy;
45. Kreatív- hobbi és dekorációs termék;

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont): -

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): - Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: x

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: - A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: -



Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): -



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

3/2012

Kereskedő
Neve: Kassay Sándor Józsefné Székhelye: Kápolnásnyék, Ország út 13. cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a

kistermelő regisztrációs száma: 27294481
Statisztikai száma
65785289-4779-
231-07

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: 2012. február 27. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek):
Kápolnásnyék, Fő utca 24.

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: --

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése: -

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő: Hétfő: 9-16

Kedd: 9-16
Szerda: 9-16
Csütörtök: 9-16
Péntek: 8-12
Szombat: -
Vasárnap: -

Az üzlet elnevezése: Napsugár Hasznos Iparcikk az üzlet alapterülete
(m2): 32

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége: -

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja: 2012. február 27.

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital;
4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő);
5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy,
babaápolási cikk, stb.);
6. Lábbeli- és bőráru;
7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk;
20. Illatszer, drogéria;
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru;
27. Játékáru;
46. Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont): -

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): - Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: x

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: - A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: -
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): -



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

4/2012

Kereskedő
Neve: Asztalos Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft

Székhelye: 2481 Velence, Kadarka utca
11.

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 07-09-011306

Statisztikai száma
13514259-4752-
113-07

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: 2012. március 12. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): -
2475 Kápolnásnyék, Fő utca 11.

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: NEM

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése: -

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő: Hétfő: 8-16.30

Kedd: 8-16.30
Szerda: 8-16.30

Csütörtök: 8-16.30
Péntek: 8-16.30
Szombat: 8-12
Vasárnap: -

Az üzlet elnevezése:
Faáru és barkács áru kereskedés

az üzlet alapterülete
(m2):
16 m2 (iroda)
600 m2 (szabad
terület)

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége: -

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja: 2012. március 12.

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:

14. Vasáru, barkács, és építési anyag
A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: NEM

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont): NEM

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): NEM Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: NEM A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEM
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): NEM



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

5/2012

Kereskedő
Neve: Vozár János László Székhelye:

Kápolnásnyék, Ország út 18.
cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 15493346

Statisztikai száma
65418501-4711-
231-07

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

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek):
Kápolnásnyék, Ország út 18.

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: NEM

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése: NEM

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő: Hétfő: 7-18

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

Az üzlet elnevezése: Csilla ABC az üzlet alapterülete
(m2): 27

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége: -

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja: 2009. július 08.

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: -

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont): -

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): - Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: x

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: - A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: -
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): -



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

6/2012

Kereskedő
Neve: Orosz István Címe és Székhelye:

2475 Kápolnásnyék, Kossuth utca 6.
cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 6238729

Statisztikai száma
46278272-1107-
231-07

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: 2012. június 7. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek):
Kápolnásnyék, Ország út 26.

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: --

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése: NEM

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő:
Hétfő-Péntek: 8 – 16.30
Szombat: 8 – 12.30
Vasárnap: -

Az üzlet elnevezése:
Szikvízüzem és PB gázcseretelep

az üzlet alapterülete
(m2): 90

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége: -

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja: 1997.szeptember 3.

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:

24. Palackos gáz
A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: -
NEM

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. §
10. pont): IGEN

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): NEM Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: NEM

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: NEM A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: NEM
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): -



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

7/2012

Kereskedő
Neve:
Hungary National Security Kft

Címe és Székhelye:
1183 Budapest, Trencsényi utca 14/1.

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 01-09-976357

Statisztikai száma
23746930-8010-
113-01

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: 2012. június 25. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek):
Kápolnásnyék, Arany János utca 4.

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: --

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése: -

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő:
hétfő-péntek: 7 – 22
szombat: 9 – 02
vasárnap: 9 – 22

Az üzlet elnevezése:
Kapufa Sport Pub Söröző

az üzlet alapterülete
(m2): 75 + 125

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége: 150

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja: 2012.06.22.

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és 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;
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és
jégkrém, stb.)

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: -
- Alkoholtermék
- Sör
- Bor
- Pezsgő
- Köztes alkoholtermék

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont): NEM

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): NEM Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
IGEN

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: IGEN A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: szórakoztató játék,

szerencsejáték
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): -



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

8/2012

Kereskedő
Neve:
NOSEFT Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Korlátolt
Felelősségű Társaság

Címe és Székhelye:
2475 Kápolnásnyék, Semmelweis tér 3.A
ép. 1 lház.

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 07-09-008321

Statisztikai száma
12759158-4711-
113-07

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: 2012. július 6. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek):
Kápolnásnyék, Fő utca 105.

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: --

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése: -

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő:
héttő-vasárnap: 600 - 1800

Az üzlet elnevezése:
NYÉKI FALÓ FALATOZÓ

az üzlet alapterülete
(m2): 185

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége: 50 fő

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja: 2012. július 10.

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és 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.)
17. Újság, napilap, folyóirat, periódikus kiadvány

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:
- Alkoholtermék
- Sör
- Bor
- Pezsgő
- Köztes alkoholtermék

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont): -

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): - Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: igen A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet:

- Zeneszolgáltatás,
- Műsoros előadás,
- Szórakoztató játék,
- Szerencsejáték

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):
Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Székesfehérvári Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal
16.13/1182-002/2012.(07.31.) külön engedélye
- tej, tejtermék;
- meleg- hideg étel;
- hűtést igénylő cukrászati készítmény (cukrászsütemény, fagylalt, jégkrém)



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

9/2012

Kereskedő
Neve:
Szalai Linda

Címe és Székhelye:
2475 Kápolnásnyék, Petőfi utca 4.

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 20773309

Statisztikai száma
60424233-4791-
231-07

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: 2012. augusztus 13. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek):
Kápolnásnyék, Petőfi utca 4.

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: --

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése: -

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő:
hétfő – péntek: 9 – 18
szombat: 8 – 12
vasárnap: zárva

Az üzlet elnevezése: LUCA-RUCI az üzlet alapterülete
(m2): 20

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége: -

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja: 2012. augusztus 14.

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:

3. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő,
törölköző, kötőfonal hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tű, varrócérna, gomb, stb.);
4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő);
5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy,
babaápolási cikk, stb.);
6. Lábbeli- és bőráru;
20. Illatszer, drogéria;
27. Játékáru;
46. Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség);

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont): -

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): - Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: NEM A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: -
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): -



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

10/2012

Kereskedő
Neve: Schnellcar Invest Kft Címe és Székhelye:1033 Budapest Miklós

utca 13.8.em42.a
cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 01-09-990101

Statisztikai száma
24092739-4511-
113-01

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: 2012.08.14. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja:

2012.11.20.
A kereskedelmi tevékenység helye:

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): -
Kápolnásnyék Fő utca 10.

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése: -

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő: Hétfő: 8-17

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

Az üzlet elnevezése: Autókereskedés az üzlet alapterülete
(m2): 1000

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége: -

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja: 2012.08.01.

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 10. Audió- és

videóberendezés;47. Személygépjármű;49. Személygépjármű és egyéb
gépjármű-alkatrész és -tartozék;

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont): -

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): - Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: x

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: - A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: -
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): -



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

11/2012

Kereskedő
Neve: Szilágyiné Kovács
Brigitta

Címe és Székhelye: 2475 Kápolnásnyék
Vándor utca 24.

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 20886888

Statisztikai száma:
60452324478223107

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: 2012.08.24. Módosításának időpontja: 2013.02.07. Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): -
Kápolnásnyék Fő utca 24.

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése: -

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő: Hétfő: 8-18

Kedd: 8-18
Szerda: 8-18
Csütörtök: 8-18
Péntek: 8-18
Szombat: 8-13
Vasárnap: -

Az üzlet elnevezése:
Anya-Tanya Használt Gyermek és Felnőtt
Ruházat

az üzlet alapterülete
(m2): 32

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége: -

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja: 2012.09.01.

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 3. Textil (szövet,
ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő,
törölköző, 5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi,
babaülés, babaágy, babaápolási cikk 4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk,
bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő);27. Játékáru; 46. Használtcikk
(használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség);

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont): -

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): - Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: x

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: - A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: -
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): -



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

12/2012

Kereskedő
Neve:Sziviko Ruházati

Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű

Társaság

Címe és Székhelye: 2475 Kápolnásnyék
Olaj telep 4/2.

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma:  07-09-010154

Statisztikai száma:
11748485-8121-
113-07

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: 2012. 08.31. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja:

2013. 02.06.
A kereskedelmi tevékenység helye:

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): -
Kápolnásnyék 7-es út 43 km szelvény 0107/2 hrsz

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése: -

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő:
Hétfő: 7-21

Kedd: 7-21
Szerda: 7-21
Csütörtök: 7-21
Péntek: 7-21
Szombat: 7-21
Vasárnap: 7-20

Az üzlet elnevezése: Snack Ételbár az üzlet alapterülete
(m2): 42

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége: 20

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja: 2012.09.01.

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt
fagylalt és jégkrém stb.), 1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék,
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.8. Kenyér- és pékáru,
sütőipari termék, 1.1. Meleg-, hideg étel,

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont): -

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): - Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: igen A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: -
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): -



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

13/2012

Kereskedő
Neve:W95 Kft Címe és Székhelye:1136 Budapest Balzac

utca 11.5.em.3.a
cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 01-09-873913

Statisztikai száma
13800893-4651-
113-01

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: 2012.09.05. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): -
Kápolnásnyék Fő utca 6.

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése: -

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő: Hétfő: 9-18

Kedd: 9-18
Szerda: 9-18
Csütörtök: 9-18
Péntek: 9-18
Szombat: 9-13
Vasárnap: -

Az üzlet elnevezése: Számítástechnikai Üzlet az üzlet alapterülete
(m2): 22

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége: -

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja: 2012.09.05.

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:
9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk;
10. Audió- és videóberendezés;
11. Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.);
12. Telekommunikációs cikk;
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány;
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.);
19. Számítógépes hardver- és szoftver termék;
38. Fotócikk;
53. Irodagép, -berendezés, irodabútor;
46. Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb

használtcikk, régiség);

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont): -

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): - Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: - A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: -
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): -



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

14/2012

Kereskedő
Neve: Gasztro- Potent Kft Címe és Székhelye: 2475 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: Megszűnésének időpontja: 2013.02.10.

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): -
Kápolnásnyék Fő utca 36.

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése: -

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő: 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

Az üzlet elnevezése: Ciklámen Söröző az üzlet alapterülete
(m2): 143

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége: 25

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja: 2012.09.15.

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:

1.1. Meleg-, hideg étel,
2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék);

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

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

alkoholtermék,sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont): -

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): - Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: x

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: igen A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: -
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):
Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága 16.13/1482-003/2012 számú külön engedélye
tej-tejtermék
meleg-hideg étel (tisztított-konyhakész alapanyag felhasználásával)
hűtést igénylő cukrászati készítmény



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

15/2012

Kereskedő
Neve: Sohár László Béla Címe és Székhelye:2475 Kápolnásnyék

Deák Ferenc utca 11.
cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 30353485

Statisztikai száma
65978665-4711-
231-07

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: 2012.09.21. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek):
Kápolnásnyék Fő utca 34.

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése: -

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő: Hétfő: 7-17

Kedd: 7-17
Szerda: 7-17
Csütörtök: 7-17
Péntek: 7-17
Szombat: 7-12
Vasárnap: 8-11

Az üzlet elnevezése: Sohár Vegyeskereskedés az üzlet alapterülete
(m2): 48

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége: -

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja: 2012.10.01.

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és
szeszes ital,
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék,
1.7. Zöldség- és gyümölcs,
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt
fagylalt és jégkrém stb.),
1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.), Tartós
tejtermék
1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék,
testépítő szer stb.);
kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.),

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

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

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont): -

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): - Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: x

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: - A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: -



Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): -



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

16/2012

Kereskedő
Neve: Granit Agriculture Kft Címe és Székhelye: 1123 Budapest

Nagyenyed utca 8-14. I. em.
cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 01-09-873793

Statisztikai száma
13798510-4621-
113-01

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: 2012.10.08. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): -
Kápolnásnyék 7-es főút 42 km szelvény 063/ hrsz

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése: -

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzleten kívüli kereskedelem

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő: Hétfő:7.30-16

Kedd: 7.30-16
Szerda: 7.30-16
Csütörtök: 7.30-16
Péntek: 7.30-16
Szombat: -
Vasárnap: -

Az üzlet elnevezése: Gabona kereskedelem az üzlet alapterülete
(m2): 950

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége: -

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja: 2012.10.08.

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:

51. Mezőgazdasági nyersanyag, termék, gabona
A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: -

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont): -

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): - Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: x

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: - A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: -
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): -



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

1/2013

Kereskedő
Neve: Buci 2000 Sütőipari
Korlátolt Felelősségű
Társaság

Címe és Székhelye: 2485 Gárdony –
Dinnyés Alkotmány utca 18.

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 07-09-007282

Statisztikai száma
12484025-1071-
113-07

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: 2013.01.08. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): -
Kápolnásnyék Fő utca 49.

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése: -

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő:
Hétfő: 6-10 és 14-18
Kedd: 6-10 és 14-18
Szerda: 6-10 és 14-18
Csütörtök:6-10 és 14-18
Péntek: 6-10 és 14-18
Szombat: 7-12
Vasárnap: -

Az üzlet elnevezése:
Sütőipari Termékek Boltja Buci Bolt

az üzlet alapterülete
(m2): 35

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége: -

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja: 2012.01.14.

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:

1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék,
1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.),

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont): -

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): - Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: - A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: -
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): -
Fejér Megyei Kormányhivatal Bicskei Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala: FE-011/01/0024-003/2013
hűtést igénylő tej és tejtermék



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

2/2013

Kereskedő
Neve: Triász Hungary
Mérnöki Tanácsadó,

Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű

Társaság

Címe és Székhelye:
2475 Kápolnásnyék Vándor utca 24/2

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 07-09-013161

Statisztikai száma
12825491-7112-
113-07

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: 2013.01.21. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): -
Kápolnásnyék Fő utca 45.

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése: -

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő:
Hétfő:
Kedd: 14-18
Szerda: 9-12 és 14-18
Csütörtök: 9-12, 14-18
Péntek: 10-17
Szombat: 8-12
Vasárnap: -

Az üzlet elnevezése:
Herbárium „az egészség őrzője”

az üzlet alapterülete
(m2): 18

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége: -

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja: 2013.01.21.

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:

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

6. Lábbeli- és bőráru;
1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék,
testépítő szer stb.);
kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.),

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

16. Könyv;  21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru; stb.);

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

43. Emlék- és ajándéktárgy;
59. Egyéb (ásványok, ásványból készült ékszerek, tárgyak)

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

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:



Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont): -

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): - Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat:

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: - A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: -
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): -



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

3/2013

Kereskedő
Neve: Orosz István Címe és Székhelye: 2475 Kápolnásnyék

Kossuth utca 6.
cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 6238729

Statisztikai száma
4627827211072310
7

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: 2013.02.14. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): - mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése: -

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzleten kívüli kereskedelem

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő

Az üzlet elnevezése: az üzlet alapterülete
(m2):

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége: -

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja:

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:

24. Palackos gáz
A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: -

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont): -

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): - Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: x

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: - A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: -
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

bányakapitányság engedélyével rendelkező gázforgalmazóval szerződése PB gáz értékesítésre fennáll



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

4/2013

Kereskedő
Neve: Orosz István Címe és Székhelye: 2475 Kápolnásnyék

Kossuth utca 6.
cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 6238729

Statisztikai száma
4627827211072310
7

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: 2013.02.14. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): - mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése: -

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzleten kívüli kereskedelem

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő

Az üzlet elnevezése: az üzlet alapterülete
(m2):

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége: -

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja:

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:

24. Palackos gáz
A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: -

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont): -

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): - Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: x

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: - A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: -
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

bányakapitányság engedélyével rendelkező gázforgalmazóval szerződése PB gáz értékesítésre fennáll



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

5/2013

Kereskedő
Neve: Heiter és Társa

Húsfeldolgozó és Értékesítő
Kft

Címe és Székhelye:2464 Gyúró Kossuth
Lajos utca 2.

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 07-09-004800

Statisztikai száma
11453426-1011-
113-07

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: 2013.02.27. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): -
Kápolnásnyék Bem utca 16.

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése: -

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő: Hétfő: -

Kedd: 9-17
Szerda: 9-17
Csütörtök: 9-17
Péntek: 9-17
Szombat: 9-12
Vasárnap: -

Az üzlet elnevezése: Füstölt Áru Bolt az üzlet alapterülete
(m2): 20

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége: -

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja: 2013.02.27.

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:

59. egyéb: füstölt áru
A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: -

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont): -

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): - Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: x

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: - A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: -
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): -



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében

Nyilván-
tartásba

vétel
száma:

6/2013

Kereskedő
Neve: Nyéki Tó Kft Címe és Székhelye:2464 Gyúró Kossuth

Lajos utca 2.
cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a
kistermelő regisztrációs száma: 07-09-004800

Statisztikai száma
11453426-1011-
113-07

A kereskedelmi tevékenység
Megkezdésének időpontja: 2013.02.27. Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység helye:
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): -
Kápolnásnyék Bem utca 16.

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az
országos jelleg megjelölése: -

Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint: üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik:
Napi/heti nyitva tartási
idő: Hétfő: -

Kedd: 9-17
Szerda: 9-17
Csütörtök: 9-17
Péntek: 9-17
Szombat: 9-12
Vasárnap: -

Az üzlet elnevezése: Füstölt Áru Bolt az üzlet alapterülete
(m2): 20

vendéglátó üzlet
esetében befogadó-
képessége: -

vásárlók könyve használatba vételének
időpontja: 2013.02.27.

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:

59. egyéb: füstölt áru
A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: -

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege:
Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10.
pont): -

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): - Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást
(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: x

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
Szeszesital-kimérést: - A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: -
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt
kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): -


