
neve:

címe:

székhelye:

Nyitvatartási ideje

hétfő 0,00 – 24,00

kedd 0,00 – 24,00

szerda 0,00 – 24,00

csütörtök 0,00 – 24,00

péntek 0,00 – 24,00

szombat 0,00 – 24,00

vasárnap 0,00 – 24,00

alkoholtermék köre megnevezése száma hatálya

sör, 

1.2. Kávéital, alkohol- bor, 

mentes- és szeszes- pezsgő

ital árusítása köztes alkoholtermék

nagykereskedelem

neve:

Levelezési címe:

székhelye:

hétfő 8,00 – 16,00

kedd 8,00 – 16,00

szerda 8,00 – 16,00

csütörtök 8,00 – 16,00

péntek 8,00 – 16,00

szombat 8,00 – 12,00 

vasárnap ZÁRVA

köre megnevezése száma hatálya

23. Háztartási tüzelőanyag

14. Vasáru, barkács és 

építési anyag

46. Használt cikk

5081 

SZAJOL, 

SZÉCHENYI 

ÚT 35.

Üzletben 

folytatott 

kereskedelmi 

tevékenység

Nyitvatartási ideje

Termék

GOLD TÜZÉP

5081 Szajol, Malom út 10.

vállalkozói nyilvántartási száma:

Az üzlet alapterülete (m²):

Az üzlet elnevezése:

Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok 

telekhatártól mért távolsága és elhelyezése:

CONVOY-CITY ÉTTEREM

Termék

Iroda: 10 m2

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:

Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettő alapterülete, az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok 

telekhatártól mért távolsáa és elhelyezése:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetén 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:  

Üzleten kívüli kereskedelem esetén atermék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének éés időpontjának, illetve a 

szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése:

5081 Szajol, Malom út 10.

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetén a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha 

a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:  

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 

egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

A kereskedelmi    

tevékenység jellege

Az üzletbe folytatnak

szeszesital 

kimérést

a 210/2009.(IX.29.) 

Korm.rendelet 22.§(1) 

bekezdésében 

meghatározott 

vendéglátás

kiskeres-

kedelem

nagykeres-

kedelem

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység

a külön engedélyt 

kiállító hatóság 

megnevezése

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

2011-03-22
A kereskedelmi tevékenység 

megszűnésének időpontja:

megnevezése

a külön engedély

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
a külön engedély alapján forgalmazott 

termékekJövedéki 

termékek 

megnevezése
sorszáma megnevezése sorszáma

5081 

SZAJOL, 

Népfront út 

10.

Üzletben 

folytatott 

kereskedelmi 

tevékenység

x

Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége:
A kereskedelmi tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2011-03-21

11721411-4941-113-01statisztikai száma:

A kereskedelmi tevékenység 

módosításának időpontja:

1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. II/14. Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

cégjegyzékszáma: 01-09-970387 kistermelői regisztráció száma:
A közlekedési eszközön folytatott értékesítés annak a közlekeédsi eszköznek a megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), 

amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak

A nyilvántartásba vétel 

száma:
262

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye

NAVARA GOLD KFT A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

nem

x
vendéglátás igen nem

igen
x

kiskeres-

kedelem

A kereskedelmi    

tevékenység jellege

Az üzletbe folytatnak

szeszesital 

kimérést

a 210/2009.(IX.29.) 

Korm.rendelet 22.§(1) 

bekezdésében 

meghatározott 

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység

A kereskedelmi tevékenység 

módosításának időpontja:

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

időpontja:

megnevezése

a külön engedély

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

Jövedéki 

termékek 

megnevezése a külön engedélyt 

kiállító hatóság 

megnevezése

2015-05-12
A kereskedelmi tevékenység 

megszűnésének időpontja:

vállalkozói nyilvántartási száma: statisztikai száma:
Üzleten kívüli kereskedelem esetén atermék forgalmazása céljáól szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének éés időpontjának, illetve a 

szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése:

Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége:

A kereskedelmi tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2015-05-12

100 80 + 50 fő kerthelyiségben

Az üzlet elnevezése:

5081 Szajol,  Széchenyi út 35. Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

cégjegyzékszáma: 16-09–012840 kistermelői regisztráció száma:
A közlekedési eszközön folytatott értékesítés annak a közlekeédsi eszköznek a megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), 

amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak

23125245-5610-113-16

A nyilvántartásba vétel 

száma:
301.

A kereskedő

Az üzlet alapterülete (m²):

A kereskedelmi tevékenység helye

GASTRO-CONVOY KFT A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

5081 Szajol, Széchenyi út 35. hrsz: 616/25081 Szajol,  Széchenyi út 35.

2015. május 31-i állapot

Nyilvántartás a bejelentés köteles  kereskedelmi tevékenységekről a 210/2009.(IX.29.) Kormányrendelet alapján

2009. december 01-től

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

formája

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

helye

1.1. Meleg-, hideg étel 

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

formája

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

helye

sorszáma megnevezése sorszáma
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2015. május 31-i állapot

Nyilvántartás a bejelentés köteles  kereskedelmi tevékenységekről a 210/2009.(IX.29.) Kormányrendelet alapján

2009. december 01-től

neve: KEGYELET SÍRKŐ KFT

címe:

székhelye:

hétfő 9,00-12,00

kedd 9,00-12,00

szerda 9,00-12,00 14,00- 18,00

csütörtök 9,00-12,00 14,00- 18,00

péntek 9,00-12,00 14,00- 18,00

szombat 9,00-12,00 14,00- 18,00

vasárnap 9,00-12,00

köre megnevezése száma hatálya

40 Kegytárgy, kegyszer

41 Temetkezési kellék

nagykereskedelem

neve:

címe:

székhelye:

hétfő 7,00 – 18,00

kedd 7,00 – 18,00
szerda 7,00 – 18,00

csütörtök 7,00 – 18,00

péntek 7,00 – 18,00
szombat 7,00 – 15,00

vasárnap 7,00 – 13,00

köre megnevezése száma hatálya

30. Virág és kertészeti cikk

43. Emlék- és ajándéktárgy

1.7. Zöldség- és gyümölcs

1.11. Egyéb élelmiszer

1.9. Édességáru

nagykereskedelem

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:

Török Lajosné

264

265
A kereskedő

Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettő alapterülete, az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok 

telekhatártól mért távolsáa és elhelyezése:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetén 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:  

Termék

vendéglátás

A közlekedési eszközön folytatott értékesítés annak a közlekeédsi eszköznek a megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), 

amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak

Üzleten kívüli kereskedelem esetén atermék forgalmazása céljáól szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének éés időpontjának, illetve a 

szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése:

nem

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetén 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:  

Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettő alapterülete, az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok 

telekhatártól mért távolsáa és elhelyezése:

2011-06-30
A kereskedelmi 

tevékenység 

megszűnésének időpontja:

5081 

SZAJOL, 

Erkel tér 9.

Üzletben 

folytatott 

kereskedelmi 

tevékenység

Az üzletbe folytatnak

szeszesital 

kimérést

a 210/2009.(IX.29.) 

Korm.rendelet 22.§(1) 

bekezdésében meghatáro-

zott tevékenységet

nem

megnevezése

x
kiskeres-

kedelem

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység

A kereskedelmi    

tevékenység jellege
a külön engedély

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

A kereskedelmi 

tevékenység 

helye

A kereskedelmi 

tevékenység 

formája

Jövedéki 

termékek 

megnevezésesorszáma megnevezése sorszáma

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek
a külön engedélyt 

kiállító hatóság 

megnevezése

5081 Szajol, Fő út 51. Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Az üzlet alapterülete (m²): Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége: A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja:
2011-06-30

35
A kereskedelmi 

tevékenység 

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

időpontja:

A nyilvántartásba vétel 

száma:

Nyitvatartási ideje

kistermelői regisztráció száma:

52369517-5248-231-16

FLAMINGÓ VIRÁG AJÁNDÉK

Az üzlet elnevezése:

5081 Szajol, Erkel tér 9.

vállalkozói nyilvántartási száma: 6556872 statisztikai száma:

A kereskedelmi tevékenység helye

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

cégjegyzékszáma:

5081 Szajol, Erkel tér 9. Hrsz: 596/13.

A közlekedési eszközön folytatott értékesítés annak a közlekeédsi eszköznek a megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), 

amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak

Üzleten kívüli kereskedelem esetén atermék forgalmazása céljáól szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének éés időpontjának, illetve a 

szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése:

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

helye

sorszáma

A kereskedelmi    

tevékenység jellege

Az üzletbe folytatnak

szeszesital 

kimérést

a 210/2009.(IX.29.) 

Korm.rendelet 22.§ (1) 

bekezdésében meghatározott 

tevékenységet

20

5081 

SZAJOL, 

Halász út 4.

Üzletben 

folytatott 

kereskedelmi 

tevékenység

x
kiskeres-

kedelem

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység

vendéglátás

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

formája

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek
a külön engedélyt 

kiállító hatóság 

megnevezése

megnevezése
a külön engedély

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatJövedéki 

termékek 

megnevezése

Termék

5081 Szajol, Halász út 4. Hrsz: 451

2740 Abony, Szilágyi E. utca 2/5. Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

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:

Az üzlet alapterülete (m²): Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége:
A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja:

2011-06-24

A kereskedelmi 

tevékenység 

módosításának időpontja:

kistermelői regisztráció száma:

14835829-2370-113-13

A nyilvántartásba vétel 

száma:

megnevezése sorszáma

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

2011-06-24
A kereskedelmi 

tevékenység 

megszűnésének időpontja:

cégjegyzékszáma:

Nyitvatartási ideje

Az üzlet elnevezése:

5081 Szajol, Halász út 4.

vállalkozói nyilvántartási száma:

KEGYTÁRGY KERESKEDÉS

statisztikai száma:

13-09-144458

A kereskedelmi tevékenység helye

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

A kereskedő
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2015. május 31-i állapot

Nyilvántartás a bejelentés köteles  kereskedelmi tevékenységekről a 210/2009.(IX.29.) Kormányrendelet alapján

2009. december 01-től

neve:

címe:

székhelye:

hétfő 0,00 – 24,00

kedd 0,00 – 24,00

szerda 0,00 – 24,00

csütörtök 0,00 – 24,00

péntek 0,00 – 24,00

szombat 0,00 – 24,00

vasárnap 0,00 – 24,00

köre megnevezése száma hatálya

22
Gépjármű- és motorkerékpár- 

üzemanyag; motorbenzin gázolaj

Gépjármű- és 

motorkerékpár- 

üzemanyag, 

motorbenzin, gázolaj

12 Telekommunikációs cikk

nagykereskedelem

neve:

címe:

székhelye:

hétfő 11,00 - 20,00

kedd 11,00 - 20,00

szerda 11,00 - 20,00

csütörtök 11,00 - 21,00

péntek 11,00 - 21,00

szombat 11,00 - 21,00

vasárnap ZÁRVA

1.1. Meleg-, hideg étel alkoholtermék köre megnevezése száma hatálya

árusítása sör, Visszavonásig

1.2. Kávéital, alkohol- bor, 

mentes- és szeszes- pezsgő SZKÖ/1310-1/2014.

ital árusítása köztes alkoholtermék

1.9 Édességáru

cégjegyzékszáma: 01-10-042420

ÜZEMANYAGTÖLTŐ ÁLLOMÁS

kistermelői regisztráció száma:

A közlekedési eszközön folytatott értékesítés annak a közlekeédsi eszköznek a megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), 

amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak

Üzleten kívüli kereskedelem esetén atermék forgalmazása céljáól szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének éés időpontjának, illetve a 

szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése:

Üzletben 

folytatott 

kereskedelmi 

tevékenység

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

statisztikai száma:

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:

5081 

SZAJOL,  4. 

számú Fő út 

103 kmsz

23590320-5610-113-16

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:

Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettő alapterülete, az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok 

telekhatártól mért távolsáa és elhelyezése:

A közlekedési eszközön folytatott értékesítés annak a közlekeédsi eszköznek a megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), 

amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak

Üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének éés időpontjának, illetve a 

szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése:

vendéglátás

igen nem5081 

SZAJOL, 

Széchenyi út 

10.

Üzletben 

folytatott 

kereskedelmi 

tevékenység

x

kiskeres-

kedelem

nagykereskedelem

megnevezése

Jövedéki 

termékek 

megnevezése

A kereskedelmi    

tevékenység jellege
szeszesital 

kimérést

a 210/2009.(IX.29.) 

Korm.rendelet 22.§(1) 

bekezdésében meghatáro-

zott tevékenységet

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység

Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok 

telekhatártól mért távolsága és elhelyezése:

Az üzletbe folytatnak

XI-I-

120/00325/0002/2014. 

engedély számVendéglátó-ipari termék: pizza, frissen sültek, pecsenyék, 

saláták, hamburger, hot-dog, szendvicsek, palacsinta, sült 

hurka-kolbász, gyros (iparilag előállított és gyorsfagyasztott 

alapanyagból), lángos, egytálételek p.: pacal, babgulyás, 

sült vér stb. hűtést, igénylő cukrászati készítmények: 

lágyfagylalt, félkész, kész alapanyagból készült desszert 

édességek pl: somlói galuska, gesztenyepüre stb. hűtés 

igényló tej és tejtermékek, helyben darabolva, szeletelve

Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Kormányhivatal 

Szolnoki Járási Hivatal 

Járási Állagegészségügyi és 

Élelmiszer-Ellenőrző 

Hivatala

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek
a külön engedélyt 

kiállító hatóság 

megnevezése

Az üzlet elnevezése: TOZÓ FALATOZÓ

5081 Szajol,  Halász út 6.

vállalkozói nyilvántartási száma:

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:5081 Szajol,  Halász út 6.

cégjegyzékszáma: 16-09-013695 kistermelői regisztráció száma:

szeszesital 

kimérést

a 210/2009.(IX.29.) 

Korm.rendelet 22.§(1) 

bekezdésében meghatáro-

zott tevékenységet

5081 Szajol, Széchenyi út 35. hrsz: 616/2

vendéglátás

x

megnevezése

kiskeres-

kedelem

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység

Termék
a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek

nem nem

A kereskedelmi    

tevékenység jellege

Az üzletbe folytatnak a külön engedély

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

Jövedéki 

termékek 

megnevezésesorszáma megnevezése sorszáma

a külön engedélyt 

kiállító hatóság 

megnevezése

2011-12-01

A kereskedelmi 

tevékenység 

megszűnésének időpontja:

Az üzlet alapterülete (m²): Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége:
A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének időpontja:
2011-12-01

81
A kereskedelmi 

tevékenység 

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

időpontja:

Az üzlet elnevezése:

1117 Budapest, Alíz u. 2.

vállalkozói nyilvántartási száma: statisztikai száma:

5081 Szajol, 4. számú Fő út 103 kmsz.

1117 Budapest, Alíz u. 2.

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Nyitvatartási ideje

A kereskedelmi tevékenység helye

SHELL Hungary Zrt. A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

10891810-4730-114-01 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetén 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:  

A nyilvántartásba vétel 

száma:

268
A kereskedő

A nyilvántartásba vétel 

száma:
269

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye

BEMI-TOZO 2011 KFT. A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

27 NINCS
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetén 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:  

Az üzlet alapterülete (m²): Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége:
A kereskedelmi tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2011-11-24

A kereskedelmi tevékenység 

módosításának időpontja: 2014.10.20

megnevezése sorszáma

a külön engedély

Nyitvatartási ideje

2011-11-24
A kereskedelmi tevékenység 

megszűnésének időpontja:

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

helye

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

formája

Termék

sorszáma

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

időpontja:

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

formája

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

helye

Oldal 3



2015. május 31-i állapot

Nyilvántartás a bejelentés köteles  kereskedelmi tevékenységekről a 210/2009.(IX.29.) Kormányrendelet alapján

2009. december 01-től

neve:

címe:

székhelye:

hétfő 7,30 – 12,00 14,00 -17,00 cégjegyzékszáma: kistermelői regisztráció száma:

kedd 7,30 – 12,00 14,00 -17,00 vállalkozói nyilvántartási száma: 322790 statisztikai száma:

szerda ZÁRVA
A kereskedelmi tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2015-01-17

csütörtök 7,30 – 12,00 14,00 -17,00

péntek 7,30 – 12,00 14,00 -17,00
szombat 7,30 – 12,00 14,00 -17,00

vasárnap 7,30 – 12,00 14,00 -17,00

30. Virág és kertészeti cikk

45. Kreatív-hobbi és

dekorációs termék köre megnevezése száma hatálya
Népegészségügyi 

Szakig.Szerv
Visszavonásig

neve:

Levelezési címe:

székhelye:

hétfő 8,00 - 20,00

kedd 8,00 - 20,00

szerda 8,00 - 20,00

csütörtök 8,00 - 20,00

péntek 8,00 - 20,00

szombat 8,00 - 20,00

vasárnap 8,00 - 20,00

1.2. 

Kávéital, alkoholmentes- 

és szeszes ital
pezsgő

köre megnevezése száma hatálya

1.3.

Csomagolt kávé, dobozos, ill. 

palackozott alkoholmentes- és 

szeszes ital

köztes alkoholtermék

26. Horgászfelszerelés sör, 

1.9. Édességáru bor, 
32. Állateledel - haleledel

1.11 Egyéb élelmiszer
igen zeneszolgáltatásx

nagykereskedelem

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

helye

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

formája

igen zeneszolgáltatás

Termék
Jövedéki 

termékek 

megnevezése

a 210/2009.(IX.29.) 

Korm.rendelet 22.§(1) 

bekezdésében meghatáro-zott 

tevékenységet

szeszesital 

kimérést
sorszáma megnevezése sorszáma

Állategészségügyi 

Ig. Szolnok

XI-I-120/230/ 

006/2012.
Visszavonásig

5081 

SZAJOL, 

Tisza út 1/a.

Üzletben 

folytatott 

kereskedelmi 

tevékenység

x
kiskereskedelem

vendéglátás

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység

A kereskedelmi tevékenység 

megszűnésének időpontja:

53

cukrászati készítmények, kanállal 

adagolt jégkrém

53 négyzetméter 5 db parkolóhely

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

a külön engedély
a külön engedélyt 

kiállító hatóság 

megnevezése

a külön engedély alapján 

forgalmazott termékek

megnevezése

A kereskedelmi tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2015-01-07

statisztikai száma:

A kereskedelmi tevékenység 

módosításának időpontja:

40 fő

5081 Szajol, Tisza út 1/a . (058 hrsz.)

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

a 210/2009.(IX.29.) 

Korm.rendelet 22.§(1) 

bekezdésében meghatáro-

zott tevékenységet

a külön engedélyt 

kiállító hatóság 

megnevezése

Egészségügyi szakhatósági hozzájárulás

a külön engedély alapján 

forgalmazott termékek
a külön engedély

A kereskedelmi tevékenység helye

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

x

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

helye

A nyilvántartásba vétel 

száma:
298

Az üzlet elnevezése: HORGÁSZ BÜFÉ

5081 

SZAJOL, 

Mátyás király 

út 26/a.

cégjegyzékszáma:

kiskereskedelem nem nem

vendéglátás

nagykereskedelem

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:

5081 Szajol, Mátyás király út 26/a.

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettő alapterülete, az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok 

telekhatártól mért távolsáa és elhelyezése:

Az üzletbe folytatnakA 

kereskedelmi 

tevékenység 

formája

sorszáma megnevezése sorszáma

Termék

Üzletben 

folytatott 

kereskedelmi 

tevékenység

A kereskedelmi    

tevékenység jellege

5081 Szajol, Mátyás király út 26/a.

A közlekedési eszközön folytatott értékesítés annak a közlekeédsi eszköznek a megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), 

amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetén 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:  

A kereskedelmi tevékenység helye

Üzleten kívüli kereskedelem esetén atermék forgalmazása céljáól szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének éés időpontjának, illetve a 

szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése:

A nyilvántartásba vétel 

száma:
297

Az üzlet elnevezése: VIRÁG-AJÁNDÉKBOLT

Nyitvatartási ideje

Az üzlet alapterülete (m²): Vendéglátó üzlet esetén a 

befogadóképessége:

5081 Szajol, Mátyás király út 26/a.

A kereskedő

Kenyeres Mátyásné

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység

11721411-4941-113-01

kistermelői regisztráció száma:

NAVARA GOLD KFT

A kereskedő

01-09-970387

5081 Szajol, Malom út 10.

Az üzlet alapterülete (m²): Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége:

A kereskedelmi    

tevékenység jellege

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

2015-01-07

vállalkozói nyilvántartási száma:

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:

Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok 

telekhatártól mért távolsága és elhelyezése:

Az üzletbe folytatnak

Nyitvatartási ideje
A közlekedési eszközön folytatott értékesítés annak a közlekeédsi eszköznek a megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), 

amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak

Üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljáól szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és időpontjának, illetve a 

szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetén 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:  

1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. II/14.

A kereskedelmi tevékenység 

megszűnésének időpontja:2015-01-17

A kereskedelmi tevékenység 

módosításának időpontja:

szeszesital 

kimérést

8

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

időpontja:

Jövedéki 

termékek 

megnevezése
megnevezése

74057245-4776-231-16

Oldal 4



2015. május 31-i állapot

Nyilvántartás a bejelentés köteles  kereskedelmi tevékenységekről a 210/2009.(IX.29.) Kormányrendelet alapján

2009. december 01-től

neve: Perei Andrásné (Bakó Klára)

címe: 5081 Szajol, Mátyás király út 34.
székhelye: 5081 Szajol, Mátyás király út 34.

hétfő - 14,00 – 20,00

kedd - 14,00 – 20,00

szerda - 14,00 – 20,00

csütörtök - 14,00 – 20,00

péntek - 14,00 – 20,00

szombat 7,00 – 12,00 14,00 – 20,00
vasárnap 7,00 – 12,00 14,00 – 20,00

1.2.
Kávéital, alkoholmentes- és 

szeszes ital (főtevékenység) 46. Használt cikk sör, 

1.3.
Csomagolt kávé, dobozos, ill. 

palackozott alkoholmentes- és bor, köre megnevezése száma hatálya

1.9. Édességáru pezsgő

16. Könyv köztes alkoholtermék

27. Játékáru

45. dekorációs termék

43. Emlék- és ajándéktárgy

42. Díszműáru, stb.

neve:

Címe:

székhelye:

hétfő 6,00 - 22,00

kedd 6,00 - 22,00

szerda 6,00 - 22,00
csütörtök 6,00 - 22,00

péntek 6,00 - 24,00

szombat 6,00 - 24,00

vasárnap 6,00 - 22,00

1.2. 
Kávéital, alkoholmentes- és 

szeszes ital pezsgő köre megnevezése
száma hatálya

1.3.

Csomagolt kávé, dobozos, ill. 

palackozott alkoholmentes- és 

szeszes ital

köztes alkoholtermék

1.9. Édességáru sör, 

bor, 

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:

Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok 

telekhatártól mért távolsága és elhelyezése:

Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége:

A közlekedési eszközön folytatott értékesítés annak a közlekeédsi eszköznek a megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), 

amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak

A kereskedő

BEMI-TOZO  2011 Kft.

5081 Szajol, Halász út 6.

5081 Szajol, Halász út 6.

kistermelői regisztráció száma:

igen nem

32 négyzetméter 5 db parkolóhely

igen nem

Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége:

65858213-5630-231-16

Nyitvatartási ideje

A kereskedelmi tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2012-05-11

28536489 statisztikai száma:vállalkozói nyilvántartási száma:

32

kistermelői regisztráció száma:cégjegyzékszáma:

10 fő

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

időpontja:

2015-05-11

A kereskedő

Az üzlet alapterülete (m²):

Üzleten kívüli kereskedelem esetén atermék forgalmazása céljáól szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének éés időpontjának, illetve a 

szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése:

Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok 

telekhatártól mért távolsága és elhelyezése:

A kereskedelmi tevékenység helye

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

a külön engedélya külön engedélyt 

kiállító hatóság 

megnevezése

x
kiskereskedelem

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

helye

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

formája

51 négyzetméter 8 db parkolóhely

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek

A kereskedelmi    

tevékenység jellege

5081 

SZAJOL, Fő 

út 41.

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

A kereskedelmi tevékenység 

megszűnésének időpontja:

x

megnevezése

A kereskedelmi tevékenység 

megszűnésének időpontja:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetén 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:  

A nyilvántartásba vétel 

száma:

A kereskedelmi tevékenység helye

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

16-09-013695

Az üzlet alapterülete (m²):

5081 Szajol, Fő út 41 . (456/A/2 hrsz.)

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és időpontjának, illetve a 

szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése:

Az üzlet elnevezése: PIKOLÓ SÖRÖZŐ

cégjegyzékszáma:

Nyitvatartási ideje

vállalkozói nyilvántartási száma:

51

2012-07-16

vendéglátás

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

helye

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

formája

269

A nyilvántartásba vétel 

száma:
273

Az üzlet elnevezése:

sorszáma megnevezése sorszáma

BANDI BÁCSI KOCSMÁJA

Termék

x
vendéglátás

nagykereskedelem

5081 

SZAJOL, 

Mátyás király 

út 34.

Üzletben 

folytatott 

kereskedelmi 

tevékenység

x
kiskereskedelem

a külön engedély alapján 

forgalmazott termékek
a külön engedélyt 

kiállító hatóság 

megnevezése

a külön engedélykereskedelmi ügynöki 

tevékenység

szeszesital 

kimérést

a 210/2009.(IX.29.) 

Korm.rendelet 22.§(1) 

bekezdésében meghatározott 

tevékenységet

Jövedéki 

termékek 

megnevezése

Az üzletbe folytatnak

A kereskedelmi tevékenység 

módosításának időpontja:

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetén 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:

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

5081 Szajol, Mátyás király út 34.

A közlekedési eszközön folytatott értékesítés annak a közlekeédsi eszköznek a megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), 

amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak

23590320-5610-113-16

A kereskedelmi tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2012-07-16

statisztikai száma:

41 fő

A kereskedelmi tevékenység 

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

Termék
Jövedéki 

termékek 

megnevezése

A kereskedelmi    

tevékenység jellege

Az üzletbe folytatnak

sorszáma megnevezése sorszáma megnevezése
szeszesital 

kimérést

a 210/2009.(IX.29.) 

Korm.rendelet 22.§(1) 

bekezdésében meghatáro-zott 

tevékenységet

Üzletben 

folytatott 

kereskedelmi 

tevékenység

igen zeneszolg.

igen zeneszolg.

nagykereskedelem

Oldal 5



2015. május 31-i állapot

Nyilvántartás a bejelentés köteles  kereskedelmi tevékenységekről a 210/2009.(IX.29.) Kormányrendelet alapján

2009. december 01-től

neve:

címe:

székhelye:

hétfő 7,00 – 17,00

kedd 7,00 – 17,00

szerda 7,00 – 17,00

csütörtök 7,00 – 17,00

péntek 7,00 – 17,00

szombat 7,00 – 12,00

vasárnap ZÁRVA

1.7 Zöldség-gyümölcs alkoholtermék köre megnevezése száma hatálya

1.9 Édességáru sör, XI-I120/672/2001/2012 Visszavonásig

1.2. Kávéital, alkohol- bor, 

mentes- és szeszes- pezsgő

ital árusítása köztes alkoholtermék

1.3. Csomagolt kávé, dobozoos,

ill. palackozott alkoholmentes-

és szeszes ital

neve:

címe:

székhelye:

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 5,30 – 10,30

vasárnap ZÁRVA

1.8 Kenyér-pékáru 17. Újság, napilap, folyóiart nincs köre megnevezése száma hatálya

1.9 Édességáru XI-I120/841/004/2012. Visszavonásig

1.5. Hús- és hentesáru

1.10. Tej, tejtermék

1.11. Egyéb élelmiszer

1.3. Csomagolt kávé, dobozoos,

ill. palackozott alkoholmentes-

és szeszes ital

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

helye

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

formája

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

helye

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

formája

vendéglátás

nagykereskedelem

x

kiskeres-

kedelem

A kereskedelmi    

tevékenység jellege

Az üzletbe folytatnak

JNSZM-I KH 

Élelmiszerlánc-bizt.

20 négyzetméter, 3 db parkoló

a 210/2009.(IX.29.) 

Korm.rendelet 22.§(1) 

bekezdésében meghatáro-zott 

tevékenységet

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység

A közlekedési eszközön folytatott értékesítés annak a közlekeédsi eszköznek a megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), 

amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak

5081 

SZAJOL, 

Bekötő út 3.

Üzletben 

folytatott 

kereskedelmi 

tevékenység

nem nem

5081 Szajol, Fő út - Piactér  hrsz: 272

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

vállalkozói nyilvántartási száma: statisztikai száma: 12558452-1071-113-01
Üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és időpontjának, illetve a 

szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése:

Az üzlet elnevezése: MINTABOLT

5051 Zagyvarékas, Fekete L. út 52.

1063 Budapest, Szív u. 45. II/4.

cégjegyzékszáma: 01-09–864679 kistermelői regisztráció száma:

sorszáma
szeszesital 

kimérést

a 210/2009.(IX.29.) 

Korm.rendelet 22.§(1) 

bekezdésében meghatáro-zott 

tevékenységet

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetén 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:  

Jövedéki 

termékek 

megnevezése

vállalkozói nyilvántartási száma:

A nyilvántartásba vétel 

száma:
278

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye

PAPP PÉKSÉG 2000 Sütőipari Kft. A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

sorszáma

nagykereskedelem

Nyitvatartási ideje

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

statisztikai száma:

A közlekedési eszközön folytatott értékesítés annak a közlekeédsi eszköznek a megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), 

amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak

24096719-4721-113-16
Üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és időpontjának, illetve a 

szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése:

kistermelői regisztráció száma:cégjegyzékszáma:

A kereskedelmi tevékenység helye

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

5081 Szajol, Bekötő út 3. hrsz: 613/3

16-09–014505

WATERMELON Kft.

Az üzlet elnevezése: ZÖLDSÉGBOLT

5235 Tiszabura, Petőfi S. út 12.

5235 Tiszabura, Petőfi S. út 12.

A nyilvántartásba vétel 

száma:
277

A kereskedő

Az üzlet alapterülete (m²): Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége:
A kereskedelmi tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2012-09-12

80
A kereskedelmi tevékenység 

módosításának időpontja: 2014.02.12
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet     25. §(4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 

időpontja:

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:

2012-09-17
A kereskedelmi tevékenység 

megszűnésének időpontja:

Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok 

telekhatártól mért távolsága és elhelyezése:

Termék

A kereskedelmi    

tevékenység jellege

Az üzletbe folytatnak 80 négyzetméter, 3 db parkoló

megnevezése
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

megnevezése
a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek
a külön engedélyt 

kiállító hatóság 

megnevezése

a külön engedély

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység
élelmiszer kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos 

korlátozó hatósági intézkedés nem történt

JNSZM-I KH 

Élelmiszerlánc-bizt.

x

kiskeres-

kedelem

vendéglátás

Az üzlet alapterülete (m²): Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége:
A kereskedelmi tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2012-11-27

20
A kereskedelmi tevékenység 

módosításának időpontja:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetén 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:  

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

időpontja:

2012-11-28
A kereskedelmi tevékenység 

megszűnésének időpontja:

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:

Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok 

telekhatártól mért távolsága és elhelyezése:

Termék
Jövedéki 

termékek 

megnevezése
sorszáma megnevezése sorszáma megnevezése

a külön engedélyt 

kiállító hatóság 

megnevezése

a külön engedély

élelmiszer kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos 

korlátozó hatósági intézkedés nem történt

nem nem

szeszesital 

kimérést

Nyitvatartási ideje

5081 

SZAJOL, Fő 

út Piactér

Üzletben 

folytatott 

kereskedelmi 

tevékenység

Oldal 6



2015. május 31-i állapot

Nyilvántartás a bejelentés köteles  kereskedelmi tevékenységekről a 210/2009.(IX.29.) Kormányrendelet alapján

2009. december 01-től

neve:

címe:

székhelye:

hétfő 8,00 – 16,00

kedd 8,00 – 16,00

szerda 8,00 – 16,00

csütörtök 8,00 – 16,00

péntek 8,00 – 16,00

szombat 8,00 – 12,00

vasárnap ZÁRVA

23. Háztartási tüzelőanyag köre megnevezése száma hatálya

13. Vasáru, barkács és építési anyag 16.1/667-3/2013/SZKH Visszavonásig

24. Palackos gáz

neve:

címe:

székhelye:

hétfő ZÁRVA

kedd 8,00 – 12,00 13,00 - 17,00

szerda 8,00 – 12,00 13,00 - 17,00

csütörtök 8,00 – 12,00 13,00 - 17,00

péntek 8,00 – 12,00 13,00 - 17,00

szombat 8,00 – 12,00

vasárnap ZÁRVA

14. Vasáru köre megnevezése száma hatálya

vendéglátás

nagykereskedelem

x
kiskereskedelem

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek
a külön engedélyt 

kiállító hatóság 

megnevezése

a külön engedély

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:

Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok 

telekhatártól mért távolsága és elhelyezése:

Termék

A kereskedelmi    

tevékenység jellege

Az üzletbe folytatnak 15 négyzetméter (iroda), 8 db parkoló 200 négyzetméter a terület

megnevezésesorszáma megnevezése

Nyitvatartási ideje Üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és időpontjának, illetve a 

szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése:

Az üzlet alapterülete (m²): Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége:
A kereskedelmi tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2013-06-21

vállalkozói nyilvántartási száma: 11045043-2562-113-04

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetén 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:  

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

időpontja:

A nyilvántartásba vétel 

száma:
284

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye

PASCAL Kft. A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

helye

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

formája

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

helye

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

formája

15 (iroda)
A kereskedelmi tevékenység 

módosításának időpontja:

5081 

SZAJOL, 

Széchenyi út 

12/a.

Üzletben 

folytatott 

kereskedelmi 

tevékenység

cégjegyzékszáma:

Jövedéki 

termékek 

megnevezése
sorszáma

Az üzlet elnevezése:

sorszáma

Jövedéki 

termékek 

megnevezése

2013-06-21
A kereskedelmi tevékenység 

megszűnésének időpontja:

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység

szeszesital 

kimérést

a 210/2009.(IX.29.) 

Korm.rendelet 22.§(1) 

bekezdésében meghatáro-zott 

tevékenységet

kistermelői regisztráció száma:
A közlekedési eszközön folytatott értékesítés annak a közlekeédsi eszköznek a megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), 

amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

PASCAL KFT

5081 Szajol, Széchenyi út 12/a.

5530 Vésztő, Batthyány út 18.

04-09–002315

megnevezése

statisztikai száma:

statisztikai száma:

A közlekedési eszközön folytatott értékesítés annak a közlekeédsi eszköznek a megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), 

amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak

cégjegyzékszáma:

a 210/2009.(IX.29.) 

Korm.rendelet 22.§(1) 

bekezdésében meghatáro-zott 

tevékenységet

5081 Szajol, Széchenyi út 12/a.  hrsz: 618/3

sorszáma

5081 

SZAJOL, 

Debreceni út 

1-3.

Üzletben 

folytatott 

kereskedelmi 

tevékenység

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

szeszesital 

kimérést

Az üzletbe folytatnak

x

kiskeres-

kedelem

vendéglátás

nagykereskedelem

A nyilvántartásba vétel 

száma:
283

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye

BEFŰTÜNK Kft. A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

Az üzlet elnevezése: HALÁSZ ÚTI TÜZÉPTELEP

5081 Szajol, Debreceni út 1-3. 5081 Szajol, Fő út - Piactér  hrsz: 272

5081 Szajol, József A. út 51.

16-09–015094 kistermelői regisztráció száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 12558452-1071-113-01
Nyitvatartási ideje Üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és időpontjának, illetve a 

szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése:

Az üzlet alapterülete (m²): Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége:
A kereskedelmi tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2013-05-24

12 (iroda)
A kereskedelmi tevékenység 

módosításának időpontja: 2015.03.24

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetén 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:  

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

időpontja:

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység

2013-05-30
A kereskedelmi tevékenység 

megszűnésének időpontja:

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:

Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok 

telekhatártól mért távolsága és elhelyezése:

Termék

A kereskedelmi    

tevékenység jellege

12 négyzetméter (iroda), 8 db parkoló 200 négyzetméter a terület

megnevezése
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek
a külön engedélyt 

kiállító hatóság 

megnevezése

a külön engedély

Tűzvédelmi szempontból alkalmas Katasztrófavéd.Ig.
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2015. május 31-i állapot

Nyilvántartás a bejelentés köteles  kereskedelmi tevékenységekről a 210/2009.(IX.29.) Kormányrendelet alapján

2009. december 01-től

neve:

címe:

székhelye:

hétfő ZÁRVA

kedd 8,00 – 11,00 15,00 - 18,00

szerda 8,00 – 11,00 15,00 - 18,00

csütörtök 8,00 – 11,00 15,00 - 18,00

péntek 8,00 – 11,00 15,00 - 18,00

szombat 8,00 – 12,00

vasárnap 8,00 – 12,00

Dohánytermék köre megnevezése száma hatálya

szerencsejáték

energiaital

kávé

ásványvíz

újság

neve:

címe:

székhelye:

hétfő 6,00 - 22,00

kedd 6,00 - 22,00

szerda 6,00 - 22,00

csütörtök 6,00 - 22,00

péntek 6,00 - 22,00

szombat 6,00 - 22,00

vasárnap ZÁRVA

Dohánytermék köre megnevezése száma hatálya

szerencsejáték

Újság

nagykereskedelem

A kereskedelmi    

tevékenység jellege

Az üzletbe folytatnak

vendéglátás

nem nem

20 négyzetméter  13 db parkoló 

sorszáma megnevezése sorszáma megnevezése
szeszesital 

kimérést

a 210/2009.(IX.29.) 

Korm.rendelet 22.§(1) 

bekezdésében meghatáro-zott 

tevékenységet

Termék
Jövedéki 

termékek 

megnevezése

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetén 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:  

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

időpontja:

2013-07-01
A kereskedelmi tevékenység 

megszűnésének időpontja:

Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok 

telekhatártól mért távolsága és elhelyezése:

Az üzlet alapterülete (m²): Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége:

20

statisztikai száma: 66245274-4726-231-16
Nyitvatartási ideje Üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és időpontjának, illetve a 

szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése:

5081 

SZAJOL, 

Mátyás király 

út 7.

Üzletben 

folytatott 

kereskedelmi 

tevékenység

nagykereskedelem

Jövedéki 

termékek 

megnevezése

A kereskedelmi    

tevékenység jellege

Az üzletbe folytatnak

x

kiskeres-

kedelem

vendéglátás

10 négyzetméter  3 db parkoló 

szeszesital 

kimérést

a 210/2009.(IX.29.) 

Korm.rendelet 22.§(1) 

bekezdésében meghatáro-zott 

tevékenységet

10
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetén 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:  

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

időpontja:

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek

megnevezése

Nyitvatartási ideje Üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és időpontjának, illetve a 

szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése:

Az üzlet alapterülete (m²): Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége:

2013-07-01

a külön engedély

103. Nemzeti Adó-és Vámhivatal

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység

kiskeres-

kedelemx

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

helye

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

formája

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek
a külön engedélyt 

kiállító hatóság 

megnevezése

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 

egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

A kereskedelmi tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2013-07-01

A kereskedelmi tevékenység 

módosításának időpontja:

5081 

SZAJOL, 

Széchenyi út 

35.

Üzletben 

folytatott 

kereskedelmi 

tevékenység

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

helye

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

formája

NEMZETI DOHÁNYBOLT

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

A közlekedési eszközön folytatott értékesítés annak a közlekeédsi eszköznek a megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), 

amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak

5081 Szajol, Jókai út 9.

5081 Szajol, Széchenyi út 35.  hrsz: 616/15081 Szajol, Széchenyi út 35.

cégjegyzékszáma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 33033487

A nyilvántartásba vétel 

száma:

A kereskedő

BOKOR ERIKA ÉVA

kistermelői regisztráció száma:
Az üzlet elnevezése:

2013-07-01

Termék

sorszáma megnevezése sorszáma

A nyilvántartásba vétel 

száma:

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye

Kátai Tibor A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

Az üzlet elnevezése:

a külön engedély

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység

11. Nemzeti Adó-és Vámhivatal

A kereskedelmi tevékenység 

módosításának időpontja:

a külön engedélyt 

kiállító hatóság 

megnevezése

A kereskedelmi tevékenység 

megszűnésének időpontja:

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok 

telekhatártól mért távolsága és elhelyezése:

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 

egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

A kereskedelmi tevékenység 

megkezdésének időpontja:

5081 Szajol, Mátyás király út 7.  hrsz: 1203

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

kistermelői regisztráció száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 3508143 statisztikai száma: 52182947-0111-231-16

A közlekedési eszközön folytatott értékesítés annak a közlekeédsi eszköznek a megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), 

amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak

NEMZETI DOHÁNYBOLT

5081 Szajol, Mátyás király út 7.

5081 Szajol, Felsőföld 1.

cégjegyzékszáma:

A kereskedelmi tevékenység helye

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):
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2015. május 31-i állapot

Nyilvántartás a bejelentés köteles  kereskedelmi tevékenységekről a 210/2009.(IX.29.) Kormányrendelet alapján

2009. december 01-től

neve:

Levelezési címe:

székhelye:

hétfő 8,00 - 12,00

kedd ZÁRVA

szerda
ZÁRVA

csütörtök ZÁRVA

péntek 12,00 - 16,00

szombat ZÁRVA

vasárnap ZÁRVA

28 köre megnevezése száma hatálya

neve:

Címe:

székhelye:

hétfő

kedd

szerda
csütörtök

péntek

szombat

vasárnap

2.
Dohányterméket kiegészítő 

termék
köre megnevezése

száma hatálya

Mozgóbolt 

útján folytatott 

kereskedelmi 

tevékenység

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

helye

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

formája

5081 

SZAJOL Áfor 

út 1.

Üzletben 

folytatott 

kereskedelmi 

tevékenység

Közérzettel kapcsolatos nem 

élelmiszer termék

vendéglátás

a külön engedélyt 

kiállító hatóság 

megnevezése

a külön engedély

A nyilvántartásba vétel 

száma:
287

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye

Bakosné Balogh Edit A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

Az üzlet elnevezése:

5081 Szajol, Orgona út 26.

cégjegyzékszáma: kistermelői regisztráció száma:

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:

2013-07-03
A kereskedelmi tevékenység 

megszűnésének időpontja:

Jövedéki 

termékek 

megnevezése

Termék

A kereskedelmi tevékenység 

megkezdésének időpontja:

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

ORSZÁGOS

A közlekedési eszközön folytatott értékesítés annak a közlekeédsi eszköznek a megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), 

amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak

Az üzletbe folytatnak

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

01-09-170685 kistermelői regisztráció száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 23424393-4673-113-01

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

3100 Salgótarján, Ybl M. út 92. II/7. 5081 Szajol, Áfor út 1.  hrsz: 0121/12

A nyilvántartásba vétel 

száma:
285

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetén 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:  

Nyitvatartási ideje

EU-CHENA TRADE

Az üzlet elnevezése: EU-CHENA TRADE
cégjegyzékszáma:

statisztikai száma:
Nyitvatartási ideje

vállalkozói nyilvántartási száma: 34157717 statisztikai száma:

nagykereskedelem

kiskereskedelem

vendéglátás

X

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

helye

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

formája

A kereskedelmi tevékenység 

módosításának időpontja:

Üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és időpontjának, illetve a 

szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése:

2013-07-03
Az üzlet alapterülete (m²):

78004232-4690-231-16

szeszesital 

kimérést

a 210/2009.(IX.29.) 

Korm.rendelet 22.§(1) 

bekezdésében meghatáro-zott 

tevékenységet

Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetén 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:  

Üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és időpontjának, illetve a 

szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése:

A kereskedelmi tevékenység 

megszűnésének időpontja:

sorszáma megnevezése

A kereskedelmi tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2013-09-09

Az üzlet alapterülete (m²): Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége:

A kereskedelmi tevékenység 

módosításának időpontja:

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

időpontja:

megnevezése

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység

A kereskedelmi    

tevékenység jellegesorszáma megnevezése sorszáma

x

kiskeres-

kedelem

Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok 

telekhatártól mért távolsága és elhelyezése:

20

1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 173.

Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok 

telekhatártól mért távolsága és elhelyezése:

Termék
Jövedéki 

termékek 

megnevezése

A kereskedelmi    

tevékenység jellege

Az üzletbe folytatnak

nem nem

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek
a külön engedélyt 

kiállító hatóság 

megnevezése

a 210/2009.(IX.29.) 

Korm.rendelet 22.§(1) 

bekezdésében meghatáro-zott 

tevékenységet

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

A közlekedési eszközön folytatott értékesítés annak a közlekeédsi eszköznek a megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), 

amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak

sorszáma megnevezése
szeszesital 

kimérést

nagykereskedelem

a külön engedély

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység

A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet     25. §(4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja:
Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 

egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
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2015. május 31-i állapot

Nyilvántartás a bejelentés köteles  kereskedelmi tevékenységekről a 210/2009.(IX.29.) Kormányrendelet alapján

2009. december 01-től

neve:

Címe:

székhelye:

hétfő 8,00 - 16,30

kedd 8,00 - 16,30

szerda 8,00 - 16,30
csütörtök 8,00 - 16,30

péntek 8,00 - 16,30

szombat 8,00 - 16,30

vasárnap 8,00 - 16,30

1.1
Meleg-, hideg étel Sör köre megnevezése

száma hatálya

1.2 Kávéital Bor, Pezsgő

1.9 Édességáru Köztes alkohol

Szeszesitalok

neve:

Címe:

székhelye:

hétfő 9,00 - 16,00

kedd 9,00 - 16,00

szerda 9,00 - 16,00
csütörtök 9,00 - 16,00

péntek 9,00 - 16,00

szombat ZÁRVA

vasárnap ZÁRVA

47.
Személygépjármű köre megnevezése

száma hatálya
48. Egyéb gépjármű

50. Motorkerékpár

52. mg-i ipari gép5081 

SZAJOL, 

Kölcsey F. út 

1.

Üzletben 

folytatott 

kereskedelmi 

tevékenység

x
kiskereskedelem

sorszáma megnevezése
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek
a külön engedélyt 

kiállító hatóság 

megnevezése

a külön engedély

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység

Harmat Étterem 250 adag

5081 

SZAJOL, 

096/8 hrsz.

Üzletben 

folytatott 

kereskedelmi 

tevékenység

nagykereskedelem

A kereskedelmi    

tevékenység jellege

Az üzletbe folytatnak

sorszáma megnevezése

XI-I-120/00551/0004/2013. Visszavonásig

Járási Állategészségügyi és 

Élelmiszer-ellenőrző Hivatal 

Szolnok

XI-I-120/00663/0002/2013. Visszavonásig

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

helye

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

formája

Termék
Jövedéki 

termékek 

megnevezése

Szellő Palota 180 adag

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek

Járási Állategészségügyi és 

Élelmiszer-ellenőrző Hivatal 

Szolnok

XI-I-120/00662/0002/2013.

kiskereskedelem

x vendéglátás igen igen
Járási Állategészségügyi és 

Élelmiszer-ellenőrző Hivatal 

Szolnok

szeszesital 

kimérést

a 210/2009.(IX.29.) 

Korm.rendelet 22.§(1) 

bekezdésében meghatáro-zott 

tevékenységet
a külön engedélyt 

kiállító hatóság 

megnevezése

a külön engedély

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység

VisszavonásigCsikó Étterem 70 adag

A kereskedelmi    

tevékenység jellege

Az üzletbe folytatnak

160 200

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetén 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:  

Az üzlet alapterülete (m²):

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

helye

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

formája

Termék
Jövedéki 

termékek 

megnevezése
sorszáma megnevezése sorszáma megnevezése

Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége:

A kereskedelmi tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2013-09-11

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye

BISON 97 Kft.

A kereskedelmi tevékenység 

módosításának időpontja:

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

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

2013-09-11

5081 Szajol, Kölcsey F. út 1. Szajol, Kölcsey F. út 1. (621 hrsz)

Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok 

telekhatártól mért távolsága és elhelyezése:

A nyilvántartásba vétel 

száma:
289

Az üzlet elnevezése: SZEMAFOR Gépjárműkereskedés

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

5081 Szajol, Áfor út 1. Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

cégjegyzékszáma: 16-09-004475 kistermelői regisztráció száma: A közlekedési eszközön folytatott értékesítés annak a közlekeédsi eszköznek a megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), 

amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak

A kereskedelmi tevékenység 

megszűnésének időpontja:

Nyitvatartási ideje

vállalkozói nyilvántartási száma: statisztikai száma: 11501952-4511-113-16 Üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és időpontjának, illetve a 

szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése:

Üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és időpontjának, illetve a 

szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése:

A közlekedési eszközön folytatott értékesítés annak a közlekeédsi eszköznek a megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), 

amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

27 (iroda)

A kereskedelmi tevékenység 

módosításának időpontja:

16-09-002133

NAIRAM Kft.
287

Az üzlet elnevezése:
NAIRAM KLUBHOTEL ÉS 

SZABADIDŐKÖZPONT

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetén 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:  

5081 Szajol, 096/8 hrsz.

5081 Szajol, 096/8 hrsz.

Az üzlet alapterülete (m²): Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége:

A kereskedelmi tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2013-12-17

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

A nyilvántartásba vétel 

száma:

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

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:

2013-12-17

cégjegyzékszáma:

A kereskedelmi tevékenység 

megszűnésének időpontja: Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok 

telekhatártól mért távolsága és elhelyezése:

szeszesital 

kimérést

a 210/2009.(IX.29.) 

Korm.rendelet 22.§(1) 

bekezdésében meghatáro-zott 

tevékenységet

nagykereskedelem

vendéglátás

kistermelői regisztráció száma:

Nyitvatartási ideje

vállalkozói nyilvántartási száma: statisztikai száma: 11260064-5510-113-16

Oldal 10



2015. május 31-i állapot

Nyilvántartás a bejelentés köteles  kereskedelmi tevékenységekről a 210/2009.(IX.29.) Kormányrendelet alapján

2009. december 01-től

neve:

Címe:

székhelye:

hétfő 9,00 - 16,00

kedd 9,00 - 16,00

szerda 9,00 - 16,00
csütörtök 9,00 - 16,00

péntek 9,00 - 16,00

szombat ZÁRVA

vasárnap ZÁRVA

30 Virág és kertészeti cikk köre megnevezése
száma hatálya

43 Emlék- és ajándéktárgy

45 Kreatív hobbi termékek

neve:

Címe:

székhelye:

hétfő 7,00 - 16,00

kedd 7,00 - 16,00

szerda 7,00 - 16,00
csütörtök 7,00 - 16,00

péntek 7,00 - 16,00

szombat ZÁRVA

vasárnap ZÁRVA

32. Állateledel, takarmány köre megnevezése
száma hatálya

51. Mg. nyersanyag, termék

5081 

SZAJOL, 933 

hrsz

Üzletben 

folytatott 

kereskedelmi 

tevékenység

vendéglátás

x
kiskereskedelem

nagykereskedelem

megnevezése
szeszesital 

kimérést

a 210/2009.(IX.29.) 

Korm.rendelet 22.§(1) 

bekezdésében meghatáro-zott 

tevékenységet

Közterületi 

értékesítés 

keretében 

folytatott 

kereskedelmi 

tevékenység

vendéglátás

nagykereskedelem

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek
a külön engedélyt 

kiállító hatóság 

megnevezése

a külön engedély

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység

x
kiskereskedelem

A nyilvántartásba vétel 

száma:
291

A kereskedő

Habók Trans Kft.

SZAJOL 

község 

illetékességi 

területe

a külön engedély

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység

A kereskedelmi    

tevékenység jellege

Az üzletbe folytatnak

sorszáma megnevezése sorszáma megnevezése
szeszesital 

kimérést

a 210/2009.(IX.29.) 

Korm.rendelet 22.§(1) 

bekezdésében meghatáro-zott 

tevékenységet

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek
a külön engedélyt 

kiállító hatóság 

megnevezése

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

helye

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

formája

Termék
Jövedéki 

termékek 

megnevezése

2014-01-13
A kereskedelmi tevékenység 

megszűnésének időpontja: Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok 

telekhatártól mért távolsága és elhelyezése:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetén 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:  

A kereskedelmi tevékenység 

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

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:

Az üzlet alapterülete (m²): Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége:

A kereskedelmi tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2014-01-13

Nyitvatartási ideje

A közlekedési eszközön folytatott értékesítés annak a közlekeédsi eszköznek a megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), 

amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak

vállalkozói nyilvántartási száma: 34238104 statisztikai száma: 66354248-4789-231-16 Üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és időpontjának, illetve a 

szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése:

Az üzlet elnevezése:

5081 Szajol, Honvéd út 34. Szajol község illetékességi területe

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

cégjegyzékszáma: kistermelői regisztráció száma:

A nyilvántartásba vétel 

száma:
290

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye

Szabó Orsolya A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

A kereskedelmi tevékenység helye

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

"HABÓK" TakarmányboltAz üzlet elnevezése:

5200 Törökszentmiklós, Bocskai út 9.

5200 Törökszentmiklós, Bocskai út 9.

cégjegyzékszáma: 16-09-009503 kistermelői regisztráció száma:

5081 Szajol, 933 hrsz. (ÁTI DEPO Zrt. telephelyén)

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Nyitvatartási ideje

A közlekedési eszközön folytatott értékesítés annak a közlekeédsi eszköznek a megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), 

amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak

vállalkozói nyilvántartási száma: statisztikai száma: 14037320-4941-113-16 Üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és időpontjának, illetve a 

szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése:

Az üzlet alapterülete (m²): Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége:

A kereskedelmi tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2014-02-18

600 (eladótér)

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetén 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:  

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

2014-02-18
A kereskedelmi tevékenység 

megszűnésének időpontja:

Termék
Jövedéki 

termékek 

megnevezése

A kereskedelmi    

tevékenység jellege

A kereskedelmi tevékenység 

módosításának időpontja:

Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok 

telekhatártól mért távolsága és elhelyezése:

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

helye

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

formája

Az üzletbe folytatnak

sorszáma megnevezése sorszáma
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Nyilvántartás a bejelentés köteles  kereskedelmi tevékenységekről a 210/2009.(IX.29.) Kormányrendelet alapján

2009. december 01-től

neve:

Címe:

székhelye:

hétfő

kedd

szerda
csütörtök

péntek

szombat

vasárnap

köre megnevezése
száma hatálya

43. Emlék- és ajándéktárgy

25. Óra- és ékszer

42. Díszműáru

neve:

Címe:

székhelye:

hétfő 6,00 - 9,00

kedd 6,00 - 9,00

szerda 6,00 - 9,00
csütörtök 6,00 - 9,00

péntek 6,00 - 9,00

szombat 6,00 - 9,00

vasárnap ZÁRVA

köre megnevezése
száma hatálya1.8.

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység

A nyilvántartásba vétel 

száma:
293

nagykereskedelem

x
kiskereskedelem

vendéglátás

a külön engedély

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység

A kereskedelmi    

tevékenység jellege

Az üzletbe folytatnak

sorszáma megnevezése sorszáma megnevezése
szeszesital 

kimérést

a 210/2009.(IX.29.) 

Korm.rendelet 22.§(1) 

bekezdésében meghatáro-zott 

tevékenységet

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek
a külön engedélyt 

kiállító hatóság 

megnevezése

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

helye

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

formája

Termék
Jövedéki 

termékek 

megnevezése

Gyöngyékszerek, gyöngyből 

készült kieg.
59.

Csomagküldő 

kereskedelem
Kreatív-hobbi és dekorációs 

termék
45.

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

Üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és időpontjának, illetve a 

szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése:

Az üzlet alapterülete (m²): Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége:

A kereskedelmi tevékenység 

módosításának időpontja:

Nyitvatartási ideje

vállalkozói nyilvántartási száma: statisztikai száma:

cégjegyzékszáma: 16-09-003106 kistermelői regisztráció száma:

Az üzlet elnevezése: www.artjewel.hu
5081 Szajol, Táncsics M. út 33.

A nyilvántartásba vétel 

száma:
292

A kereskedő

FURFA Kft.

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye

HUNYADI FOOD Kft. A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10. 5081 Szajol, Károlyi Mihály út 3. (Hrsz: 4.)

1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10. Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:Az üzlet elnevezése: KENYÉR PÉKÁRU MINTABOLT

cégjegyzékszáma: 01-09-963082 kistermelői regisztráció száma:

Nyitvatartási ideje

A közlekedési eszközön folytatott értékesítés annak a közlekeédsi eszköznek a megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), 

amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak

vállalkozói nyilvántartási száma: statisztikai száma: 23384259-4690-113-01 Üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és időpontjának, illetve a 

szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése:

Az üzlet alapterülete (m²): Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége:

A kereskedelmi tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2014-05-23

10

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetén 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:  

A kereskedelmi tevékenység 

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

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország 

egészére kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

A kereskedelmi tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2014-03-06

2014-03-06

2014-05-23
A kereskedelmi tevékenység 

megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység 

megszűnésének időpontja:

Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok 

telekhatártól mért távolsága és elhelyezése:

5081 Szajol, Táncsics M. út 33. Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

11270472-8299-113-16

A közlekedési eszközön folytatott értékesítés annak a közlekeédsi eszköznek a megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), 

amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak

Országos

Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok 

telekhatártól mért távolsága és elhelyezése:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetén 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:  

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

5081 Szajol, Táncsics M. út 33.

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

helye

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

formája

Termék
Jövedéki 

termékek 

megnevezése

A kereskedelmi    

tevékenység jellege

Az üzletbe folytatnak 10 négyzetméter 5 db parkolóhely

a külön engedély

A kereskedelmi tevékenység helye

sorszáma megnevezése sorszáma megnevezése
szeszesital 

kimérést

a 210/2009.(IX.29.) 

Korm.rendelet 22.§(1) 

bekezdésében meghatáro-zott 

tevékenységet

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek
a külön engedélyt 

kiállító hatóság 

megnevezése

x
kiskereskedelem

vendéglátás

nagykereskedelem

Kenyér- és pékáru, 

sűtőipari termék 

5081 

SZAJOL 

Károlyi M. út 

3.

Üzletben 

folytatott 

kereskedelmi 

tevékenység
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Nyilvántartás a bejelentés köteles  kereskedelmi tevékenységekről a 210/2009.(IX.29.) Kormányrendelet alapján

2009. december 01-től

neve:

Címe:

székhelye:

hétfő

kedd

szerda
csütörtök

péntek

szombat

vasárnap

köre megnevezése
száma hatálya

neve:

Címe:

székhelye:

hétfő ZÁRVA

kedd 10,00 - 19,00

szerda 10,00 - 19,00
csütörtök 10,00 - 19,00

péntek 10,00 - 19,00

szombat 10,00 - 19,00

vasárnap 10,00 - 19,00

sör köre megnevezése
száma hatálya

1.2 Kávéital

1.9 Édességáru

1.3

Dobozos, palackozott ital 

(sör)

nagykereskedelem

Visszavonásig

kiskereskedelem

Hűtést igénylő cukrászati készítmény: 

engedélyezett előállító helyről származó 

cukrászsütemények és fagylalt, valamint hűtést 

igénylő tej és tejtermék

Állateg.ügyi és 

Élelmiszer-Ellenőrző 

Hiv. Szolnok

igen (sör)

a külön engedélyt 

kiállító hatóság 

megnevezése

a külön engedély

1.4 Cukrászati készítmény
kereskedelmi ügynöki 

tevékenység

A kereskedelmi    

tevékenység jellege

XI-I-120/00515/0002/2014.

Az üzletbe folytatnak 10 négyzetméter 5 db parkolóhely

sorszáma megnevezése sorszáma megnevezése
szeszesital 

kimérést

a 210/2009.(IX.29.) 

Korm.rendelet 22.§(1) 

bekezdésében meghatáro-zott 

tevékenységet

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

helye

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

formája

Termék
Jövedéki 

termékek 

megnevezése

Az üzlet alapterülete (m²): Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége:

A kereskedelmi tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2014-08-11

100 16

A kereskedelmi tevékenység 

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

Nyitvatartási ideje

A közlekedési eszközön folytatott értékesítés annak a közlekeédsi eszköznek a megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), 

amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak

vállalkozói nyilvántartási száma: statisztikai száma: 14684104-6622-113-16 Üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és időpontjának, illetve a 

szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése:

5081 Szajol, Dankó Pista út 11.

5081 Szajol, Dankó Pista út 11. Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

cégjegyzékszáma: 16-09-010872 kistermelői regisztráció száma:

1.10. Tej, tejtermék MEK-629 frg. 

1.10. Tej, tejtermék XWF-360 frg. 
Állateg.ügyi és Élelmiszer-

Ellenőrző Hiv. Szolnok

Visszavonásig

x
kiskereskedelem

XI-I-120/00357/0002/2014. Visszavonásig

A nyilvántartásba vétel 

száma:
294

A kereskedő

Rigó Antal Pál

A kereskedő

ÁBEL-TEAM Szolgáltató Kft.

vendéglátás

A nyilvántartásba vétel 

száma:
295.

5081 

SZAJOL, 

Erkel tér 596 

hrsz

Üzletben 

folytatott 

kereskedelmi 

tevékenység

X

Az üzlet elnevezése: GRÉTA CUKRÁSZDA

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetén 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:

2014-08-11 Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok 

telekhatártól mért távolsága és elhelyezése:

A kereskedelmi tevékenység 

megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

5081 Szajol, Erkel tér 596 hrsz.

A kereskedelmi tevékenység helye

A kereskedelmi tevékenység helye

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

Az üzlet elnevezése:

5081 Szajol, Károlyi M. út 1.

5081 Szajol, Károlyi M. út 1. Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

cégjegyzékszáma: 16-09-003106 kistermelői regisztráció száma: 1934373
Szolnok, Monorierdő, Vecsés, Budapest

Nyitvatartási ideje

A közlekedési eszközön folytatott értékesítés annak a közlekeédsi eszköznek a megjelölése (a jármű azonosítására használt jelzés feltüntetésével), 

amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak

vállalkozói nyilvántartási száma: statisztikai száma: Üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és időpontjának, illetve a 

szervezett utazás keretében tartott rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint az utazás időpontjának megjelölése:

Az üzlet alapterülete (m²): Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége:

A kereskedelmi tevékenység 

megkezdésének időpontja: 2014-07-11 Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetén 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:  

A kereskedelmi tevékenység 

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

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:

2014-07-11
A kereskedelmi tevékenység 

megszűnésének időpontja:

Országos

Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok 

telekhatártól mért távolsága és elhelyezése:

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

helye

A 

kereskedelmi 

tevékenység 

formája

Termék
Jövedéki 

termékek 

megnevezése
sorszáma megnevezése sorszáma megnevezése

1.10. Tej, tejtermék

A kereskedelmi    

tevékenység jellege

kereskedelmi ügynöki 

tevékenység

Az üzletbe folytatnak

szeszesital 

kimérést

a 210/2009.(IX.29.) 

Korm.rendelet 22.§(1) 

bekezdésében meghatáro-zott 

tevékenységet

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek
a külön engedélyt 

kiállító hatóság 

megnevezése

a külön engedély

nagykereskedelem

Mozgóbolt vendéglátás

Állateg.ügyi és Élelmiszer-

Ellenőrző Hiv. Szolnok
XI-I-120/00357/0002/2014.

Alkalomszerű
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