Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal

NYILVÁNTARTÁS
a 210/2009.(IX.29.) Korm. Rendelet alapján a
bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről

BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG
nyilvántartása
1./ Nyilvántartásba vétel száma:

8/2011

2./ Kereskedő neve, címe, illetve székhelye:

ILLÁSZ TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
6113 Petőfiszállás Kossuth L. u. 99.

3./ Kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói

03-09-123050

nyilvántartási száma, illetve a kistermelő
regisztrációs száma:
4./ Kereskedő statisztikai száma:

23502723-4711-113-03

5./ Kereskedelmi tevékenység helye:

6113 Petőfiszállás Kossuth L. u. 99

5.1. Kereskedelmi tevékenység címe
(több helyszín esetén a címek):

5.2. Mozgóbolt esetében a működési
terület és útvonal jegyzéke:
5.3. 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:
5.4. A 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:
6./ Kereskedelmi tevékenység helye szerinti

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a
Kertv.3.§(4) bekezdése szerint:
7./ Amennyiben a kereskedelmi tevékenység
üzletben történik:
7.1. Napi/heti nyitvatartási idő:

Hétfő: 6-16

Kedd - Péntek: 6-18
Szombat: 6-12
Vasárnap: 7-10
7.2. Üzlet megnevezése:

Szentkúti ABC

7.3. Üzlet alapterülete (m2):

69,9

7.4. Vendéglátó üzlet esetében
befogadóképessége:
7.5. A 25.§(4) bekezdésszerinti vásárlók

2011.10.12.

könyve használatba vételének időpontja:
8./ Egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti
formában
8.1. Termékek megnevezése és sorszáma a
6. melléklet alapján:

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, ill. palackozott
alkoholmentes és szeszes ital
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék
1.5 Hús-és hentesáru
1.7 Zöldség- és gyümölcs
1.8 Kenyér- és pékáru sütőipari termék
1.9. Édességáru
1.11 Egyéb élelmiszer
1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék
3. Textil
4. Ruházat
5. Babatermék
6. Lábbeli és bőráru
7. Bútor, lakberendezés, háztartási ber. ,
világítástechnikai cikk
9. Villamos háztartási készülék, és villamossági
cikk
11. Audiovizuális termék
15. Szeniter áru
16. Könyv
17. Újság, napilag, folyóirat, periodikus kiadvány
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk
20. Illatszer, drogéria
26. Sportszer, sporteszköz
27. Játékáru
29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny
32. Állateledel, takarmány
34. Szexuális termék

37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk,
növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tev.-hez
szükséges eszköz, kisgép
38. Fotócikk
40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk
43. Emlék- és ajándéktárgy
45. Kreatív hobbi és dekorációs termék
illetve ebből

Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő

8.2. Jöt.3.§(2) bekezdése szerinti termékek:
9./ Kereskedelmi formák és helyek szerinti
bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege
9.1. Kereskedelmi ügynöki tevékenység
( Kertv.2.§ 10.pont):
9.2. Kiskereskedelem (Kertv.2.§

Kiskereskedelem

13.pont) megjelölve a vendéglátást(Kertv.2.§ 30.pont), amenynyiben ilyen tevékenységet folytat:
9.3. Nagykereskedelem (Kertv.2.§
18.pont).:
10./ Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
10.1. Szeszesital kimérést,:

Nem

illetve

Nem

10.2. A 22.§ (1) bekezdésében
meghatározott tevékenységet:
11./ Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött

Nem

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:
12./ Kereskedelmi tevékenység megkezdésének,
módosításának és megszűnésének időpontja:

2011.10.12.

BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG
nyilvántartása
1./ Nyilvántartásba vétel száma:

2/2012

2./ Kereskedő neve, címe, illetve székhelye:

ILLÁSZ TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
6113 Petőfiszállás Kossuth L. u. 99.

3./ Kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói

03-09-123050

nyilvántartási száma, illetve a kistermelő
regisztrációs száma:
4./ Kereskedő statisztikai száma:

23502723-2-03

5./ Kereskedelmi tevékenység helye:

6113 Petőfiszállás Kossuth L. u. 10.

5.1. Kereskedelmi tevékenység címe
(több helyszín esetén a címek):

5.2. Mozgóbolt esetében a működési
terület és útvonal jegyzéke:
5.3. 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:
5.4. A 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:
6./ Kereskedelmi tevékenység helye szerinti
bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a
Kertv.3.§(4) bekezdése szerint:

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7./ Amennyiben a kereskedelmi tevékenység
üzletben történik:
7.1. Napi/heti nyitvatartási idő:

Hétfő – Péntek: 7-17
Szombat: 7-12
Vasárnap: Zárva

7.2. Üzlet megnevezése:

Goods Market

7.3. Üzlet alapterülete (m2):

53

7.4. Vendéglátó üzlet esetében
befogadóképessége:
7.5. A 25.§(4) bekezdésszerinti vásárlók

2012.08.24.

könyve használatba vételének időpontja:
8./ Egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti
formában
8.1. Termékek megnevezése és sorszáma a

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

6. melléklet alapján:

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, ill. palackozott
alkoholmentes- és szeszes ital
1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék
1.9 Édességáru
1.11 Egyéb élelmiszer
1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék
3. Textil
4. Ruházat
5. Babatermék
6. Lábbeli és bőráru
7 .Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés
8. Hangszer
9. Villamos házt.készülékek
10. Audio és video berendezés
11. Audiovizuális termék
14. Vasáru, barkács, és építési anyag
15. Szaniter áru
16. Könyv
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadv.
18. Papír-és írószer
20. Illatszer, drogéria
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru
25. Óra és ékszer
26. Sportszer, sporteszköz
27. Játékáru
29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny

30. Virág és kertészeti cikk
32. Állateledel, takarmány
34. Szexuális termék
37. Mezőgazdasági, méhészeti, és borászati cikk,
növényvédő szer stb.
38. Fotócikk
39. Optikai cikk
40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk
42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és
iparművészeti áru
43. Emlék- és ajándéktárgy
45. Kreatív hobbi, és dekor. Termék
46. Használt cikk
illetve ebből

Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő

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

Köztes alkohol termék

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

Kiskereskedelem

13.pont) megjelölve a vendéglátást(Kertv.2.§ 30.pont), amenynyiben ilyen tevékenységet folytat:
9.3. Nagykereskedelem (Kertv.2.§
18.pont).:
10./ Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
10.1. Szeszesital kimérést,:

Nem

illetve

Nem

10.2. A 22.§ (1) bekezdésében
meghatározott tevékenységet:
11./ Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött

Nem

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:
12./ Kereskedelmi tevékenység megkezdésének,
módosításának és megszűnésének időpontja:

2012.08.24.

BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG
nyilvántartása
1./ Nyilvántartásba vétel száma:

3/2013

2./ Kereskedő neve, címe, illetve székhelye:

INTEGRÁL – TRAFIK BT.
6100 Kiskunfélegyháza Szalay Gy. U. 2.

3./ Kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói

03-06-115719

nyilvántartási száma, illetve a kistermelő
regisztrációs száma:
4./ Kereskedő statisztikai száma:

24365073-4726-212-03

5./ Kereskedelmi tevékenység helye:

6113 Petőfiszállás Kossuth L. u. 61.

5.1. Kereskedelmi tevékenység címe
(több helyszín esetén a címek):

5.2. Mozgóbolt esetében a működési
terület és útvonal jegyzéke:
5.3. 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:
5.4. A 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:
6./ Kereskedelmi tevékenység helye szerinti
bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a
Kertv.3.§(4) bekezdése szerint:
7./ Amennyiben a kereskedelmi tevékenység
üzletben történik:

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7.1. Napi/heti nyitvatartási idő:

Hétfő: 5:30-17:30
Kedd – Péntek: 6-18
Szombat: 6-13
Vasárnap: Zárva

7.2. Üzlet megnevezése:

Nemzeti Dohánybolt

7.3. Üzlet alapterülete (m2):

15

7.4. Vendéglátó üzlet esetében
befogadóképessége:
7.5. A 25.§(4) bekezdésszerinti vásárlók

2013.07.01.

könyve használatba vételének időpontja:
8./ Egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti
formában
8.1. Termékek megnevezése és sorszáma a

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

6. melléklet alapján:

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, ill. palackozott
alkoholmentes- és szeszes ital
2. Dohányterméket kiegészítő termék
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadv.

illetve ebből

Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő és köztes

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

alkoholtermék

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

Kiskereskedelem

13.pont) megjelölve a vendéglátást(Kertv.2.§ 30.pont), amenynyiben ilyen tevékenységet folytat:
9.3. Nagykereskedelem (Kertv.2.§
18.pont).:
10./ Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
10.1. Szeszesital kimérést,:

Nem

illetve

Nem

10.2. A 22.§ (1) bekezdésében
meghatározott tevékenységet:

11./ Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött

Nem

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:
12./ Kereskedelmi tevékenység megkezdésének,

2013.07.01.

módosításának és megszűnésének időpontja:

BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG
nyilvántartása
1./ Nyilvántartásba vétel száma:

1/2014

2./ Kereskedő neve, címe, illetve székhelye:

Szalai László
6113 Petőfiszállás Tanya 77.

3./ Kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói

Vállalkozói nyilv. szám: 37496505

nyilvántartási száma, illetve a kistermelő

Kistermelői reg. Szám: 1593635

regisztrációs száma:
4./ Kereskedő statisztikai száma:
5./ Kereskedelmi tevékenység helye:

6113 Petőfiszállás Tanya 77.

5.1. Kereskedelmi tevékenység címe
(több helyszín esetén a címek):

5.2. Mozgóbolt esetében a működési
terület és útvonal jegyzéke:
5.3. Üzleten kívüli kereskedés és

Vecsés, Budaörs

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:
5.4. A csomagküldő kereskedelem esetében
a működési területével érintett települések,
vagy – ha a tevékenység egy egész megyére
vagy az ország egészére kiterjed

Vecsés, Budaörs

– a megye, illetve az országos jelleg
megjelölése:
6./ Kereskedelmi tevékenység helye szerinti

Csomagküldő kereskedelem

bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a
Kertv.3.§(4) bekezdése szerint:
7./ Amennyiben a kereskedelmi tevékenység
üzletben történik:
7.1. Napi/heti nyitvatartási idő:
7.2. Üzlet megnevezése:
7.3. Üzlet alapterülete (m2):
7.4. Vendéglátó üzlet esetében
befogadóképessége:
7.5. A 25.§(4) bekezdésszerinti vásárlók
könyve használatba vételének időpontja:
8./ Egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti
formában
8.1. Termékek megnevezése és sorszáma a

1.7. zöldség és gyümölcs

6. melléklet alapján:
illetve ebből
8.2. Jöt.3.§(2) bekezdése szerinti termékek:
9./ Kereskedelmi formák és helyek szerinti
bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege
9.1. Kereskedelmi ügynöki tevékenység
( Kertv.2.§ 10.pont):
9.2. Kiskereskedelem (Kertv.2.§
13.pont) megjelölve a vendéglátást(Kertv.2.§ 30.pont), amenynyiben ilyen tevékenységet folytat:
9.3. Nagykereskedelem (Kertv.2.§

Nagykereskedelem

18.pont).:
10./ Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
10.1. Szeszesital kimérést,:

Nem

illetve

Nem

10.2. A 22.§ (1) bekezdésében
meghatározott tevékenységet:

11./ Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött

Nem

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:
12./ Kereskedelmi tevékenység megkezdésének,

2014.08.15.

módosításának és megszűnésének időpontja:

BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG
nyilvántartása
1./ Nyilvántartásba vétel száma:

2/2014

2./ Kereskedő neve, címe, illetve székhelye:

INTEGRÁL Zrt.
6100 Kiskunfélegyháza Szalay Gy. U. 2.

3./ Kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói

03-10-100380

nyilvántartási száma, illetve a kistermelő
regisztrációs száma:
4./ Kereskedő statisztikai száma:

13984614-1012-114-03

5./ Kereskedelmi tevékenység helye:

6113 Petőfiszállás Móra F. u. 4.

5.1. Kereskedelmi tevékenység címe
(több helyszín esetén a címek):

5.2. Mozgóbolt esetében a működési
terület és útvonal jegyzéke:
5.3. 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:

5.4. A 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:
6./ Kereskedelmi tevékenység helye szerinti

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a
Kertv.3.§(4) bekezdése szerint:
7./ Amennyiben a kereskedelmi tevékenység
üzletben történik:
7.1. Napi/heti nyitvatartási idő:

Igény szerint

7.2. Üzlet megnevezése:

1. Számú Integrál Nagykereskedelmi Raktár

7.3. Üzlet alapterülete (m2):

51,43

7.4. Vendéglátó üzlet esetében
befogadóképessége:
7.5. A 25.§(4) bekezdésszerinti vásárlók
könyve használatba vételének időpontja:
8./ Egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti
formában
8.1. Termékek megnevezése és sorszáma a

1.1 Meleg-, hideg étel

6. melléklet alapján:

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital
1.3 Csomagolt kávé, dobozos, ill. palackozott
alkoholmentes- és szeszes ital
1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék
1.5 Hús- és hentesáru
1.6 Hal
1.7 Zöldség-és gyümölcs
1.8 Kenyér- és pékáru, sütőipari termék
1.9 Édességáru
1.10 Tej, tejtermék
1.11 Egyéb élelmiszer
1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék
3. Textil
4. Ruházat
5. Babatermék
6. Lábbeli és bőráru
7 .Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés
8. Hangszer
9. Villamos házt.készülékek

10. Audio és video berendezés
11. Audiovizuális termék
12. Telekommunikációs cikk
13. Festék, lakk
14. Vasáru, barkács, és építési anyag
15. Szaniter áru
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadv.
18. Papír-és írószer
19. Számítógépes hardver- és szoftver termék
20. Illatszer, drogéria
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru
25. Óra és ékszer
26. Sportszer, sporteszköz
27. Játékáru
28.Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszernek
minősülő termék
29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny
30. Virág és kertészeti cikk
32. Állateledel, takarmány
33. Állatgyógyászati termék
36. Pirotechnikai termék
37. Mezőgazdasági, méhészeti, és borászati cikk,
növényvédő szer stb.
38. Fotó cikk
39. Optikai cikk
40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk
41. Temetkezési kellék
42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és
iparművészeti áru
43. Emlék- és ajándéktárgy
45. Kreatív hobbi, és dekor. termék
illetve ebből
8.2. Jöt.3.§(2) bekezdése szerinti termékek:
9./ Kereskedelmi formák és helyek szerinti
bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege
9.1. Kereskedelmi ügynöki tevékenység
( Kertv.2.§ 10.pont):
9.2. Kiskereskedelem (Kertv.2.§
13.pont) megjelölve a vendéglátást(Kertv.2.§ 30.pont), ameny-

nyiben ilyen tevékenységet folytat:
9.3. Nagykereskedelem (Kertv.2.§
18.pont).:
10./ Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
10.1. Szeszesital kimérést,:

Nem

illetve

Nem

10.2. A 22.§ (1) bekezdésében
meghatározott tevékenységet:
11./ 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:
12./ Kereskedelmi tevékenység megkezdésének,

2014.08.27.

módosításának és megszűnésének időpontja:

BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG
nyilvántartása
1./ Nyilvántartásba vétel száma:

3/2014

2./ Kereskedő neve, címe, illetve székhelye:

Tóth János
6113 Petőfiszállás tanya 178.

3./ Kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói

1593921

nyilvántartási száma, illetve a kistermelő
regisztrációs száma:
4./ Kereskedő statisztikai száma:

M0403236

5./ Kereskedelmi tevékenység helye:

6113 Petőfiszállás tanya 178.

5.1. Kereskedelmi tevékenység címe
(több helyszín esetén a címek):

5.2. Mozgóbolt esetében a működési
terület és útvonal jegyzéke:
5.3. 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:
5.4. A 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:
6./ Kereskedelmi tevékenység helye szerinti
bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a
Kertv.3.§(4) bekezdése szerint:
7./ Amennyiben a kereskedelmi tevékenység
üzletben történik:
7.1. Napi/heti nyitvatartási idő:
7.2. Üzlet megnevezése:
7.3. Üzlet alapterülete (m2):
7.4. Vendéglátó üzlet esetében
befogadóképessége:
7.5. A 25.§(4) bekezdésszerinti vásárlók
könyve használatba vételének időpontja:
8./ Egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti
formában
8.1. Termékek megnevezése és sorszáma a

1.5. Hús és hentesáru

6. melléklet alapján:
illetve ebből
8.2. Jöt.3.§(2) bekezdése szerinti termékek:
9./ Kereskedelmi formák és helyek szerinti
bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege
9.1. Kereskedelmi ügynöki tevékenység
( Kertv.2.§ 10.pont):
9.2. Kiskereskedelem (Kertv.2.§

Kiskereskedelem

13.pont) megjelölve a vendéglátást(Kertv.2.§ 30.pont), amenynyiben ilyen tevékenységet folytat:
9.3. Nagykereskedelem (Kertv.2.§
18.pont).:
10./ Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
10.1. Szeszesital kimérést,:

Nem

illetve

Nem

10.2. A 22.§ (1) bekezdésében
meghatározott tevékenységet:
11./ 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:
12./ Kereskedelmi tevékenység megkezdésének,

2014.10.08.

módosításának és megszűnésének időpontja:

BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG
nyilvántartása
1./ Nyilvántartásba vétel száma:

4/2014

2./ Kereskedő neve, címe, illetve székhelye:

Tóth János
6113 Petőfiszállás Kossuth L. u. 55.

3./ Kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói

5742400

nyilvántartási száma, illetve a kistermelő
regisztrációs száma:
4./ Kereskedő statisztikai száma:

2393332947782

5./ Kereskedelmi tevékenység helye:

6113 Petőfiszállás Kossuth L. u. 55.

5.1. Kereskedelmi tevékenység címe
(több helyszín esetén a címek):

5.2. Mozgóbolt esetében a működési
terület és útvonal jegyzéke:
5.3. 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:
5.4. A 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:
6./ Kereskedelmi tevékenység helye szerinti

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a
Kertv.3.§(4) bekezdése szerint:
7./ Amennyiben a kereskedelmi tevékenység
üzletben történik:
7.1. Napi/heti nyitvatartási idő:

Hétfő – Péntek: 6-12 13-17
Szombat: 6-12

7.2. Üzlet megnevezése:

Táp- Takarmány Bolt

7.3. Üzlet alapterülete (m2):

195

7.4. Vendéglátó üzlet esetében
befogadóképessége:
7.5. A 25.§(4) bekezdésszerinti vásárlók

1997.05.20.

könyve használatba vételének időpontja:
8./ Egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti
formában
8.1. Termékek megnevezése és sorszáma a

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, ill. palackozott

6. melléklet alapján:

alkoholmentes- és szeszes ital
1.9. Édességáru
15. Szaniter áru
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadv.
23. Háztartási tüzelőanyagok
24. Palackos gáz
32. Állateledel, takarmány

illetve ebből

Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő

8.2. Jöt.3.§(2) bekezdése szerinti termékek:
9./ Kereskedelmi formák és helyek szerinti
bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege
9.1. Kereskedelmi ügynöki tevékenység
( Kertv.2.§ 10.pont):
9.2. Kiskereskedelem (Kertv.2.§
13.pont) megjelölve a vendég-

Kiskereskedelem

látást(Kertv.2.§ 30.pont), amenynyiben ilyen tevékenységet folytat:
9.3. Nagykereskedelem (Kertv.2.§
18.pont).:
10./ Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
10.1. Szeszesital kimérést,:

Nem

illetve

Nem

10.2. A 22.§ (1) bekezdésében
meghatározott tevékenységet:
11./ Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött

Nem

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:
12./ Kereskedelmi tevékenység megkezdésének,

2014.10.19.

módosításának és megszűnésének időpontja:

BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG
nyilvántartása
1./ Nyilvántartásba vétel száma:

1/2015

2./ Kereskedő neve, címe, illetve székhelye:

Barta Família KFT.
6113 Petőfiszállás Fekete L. u. 1.

3./ Kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói

03-09-121575

nyilvántartási száma, illetve a kistermelő
regisztrációs száma:
4./ Kereskedő statisztikai száma:

23107720-5630-113-03

5./ Kereskedelmi tevékenység helye:

6113 Petőfiszállás Petőfi S. u. 32.

5.1. Kereskedelmi tevékenység címe
(több helyszín esetén a címek):

5.2. Mozgóbolt esetében a működési
terület és útvonal jegyzéke:
5.3. 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:
5.4. A 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:
6./ Kereskedelmi tevékenység helye szerinti

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a
Kertv.3.§(4) bekezdése szerint:
7./ Amennyiben a kereskedelmi tevékenység
üzletben történik:
7.1. Napi/heti nyitvatartási idő:

Hétfő – Vasárnap: 6-22

7.2. Üzlet megnevezése:

Lesz – Vigasz Presszó

7.3. Üzlet alapterülete (m2):

50

7.4. Vendéglátó üzlet esetében

12

befogadóképessége:
7.5. A 25.§(4) bekezdésszerinti vásárlók
könyve használatba vételének időpontja:
8./ Egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti
formában
8.1. Termékek megnevezése és sorszáma a

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

6. melléklet alapján:

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, ill. palackozott
1.9 Édességáru

illetve ebből
8.2. Jöt.3.§(2) bekezdése szerinti termékek:
9./ Kereskedelmi formák és helyek szerinti
bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege
9.1. Kereskedelmi ügynöki tevékenység
( Kertv.2.§ 10.pont):
9.2. Kiskereskedelem (Kertv.2.§

Kiskereskedelem

13.pont) megjelölve a vendég-

Vendéglátás

látást(Kertv.2.§ 30.pont), amenynyiben ilyen tevékenységet folytat:
9.3. Nagykereskedelem (Kertv.2.§
18.pont).:

10./ Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
10.1. Szeszesital kimérést,:

Igen

illetve
10.2. A 22.§ (1) bekezdésében
meghatározott tevékenységet:
11./ 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:
12./ Kereskedelmi tevékenység megkezdésének,

2011.01.25.

módosításának és megszűnésének időpontja:

BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG
nyilvántartása
1./ Nyilvántartásba vétel száma:

4/2015

2./ Kereskedő neve, címe, illetve székhelye:

Telikol Kft.
6724 Szeged Rókusi krt. 11/A

3./ Kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói

06-09-021868

nyilvántartási száma, illetve a kistermelő
regisztrációs száma:
4./ Kereskedő statisztikai száma:

25180271-8299-113-06

5./ Kereskedelmi tevékenység helye:

6113 Petőfiszállás M5 autópálya 122 km
szelvény, bal oldal, pihenőhely 026/41. hrsz.

5.1. Kereskedelmi tevékenység címe
(több helyszín esetén a címek):

5.2. Mozgóbolt esetében a működési
terület és útvonal jegyzéke:
5.3. 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:
5.4. A 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:
6./ Kereskedelmi tevékenység helye szerinti

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a
Kertv.3.§(4) bekezdése szerint:
7./ Amennyiben a kereskedelmi tevékenység
üzletben történik:
7.1. Napi/heti nyitvatartási idő:

Hétfő – Vasárnap: 00-24

7.2. Üzlet megnevezése:

Mobil Petrol Üzemanyagtöltő-állomás

7.3. Üzlet alapterülete (m2):

140

7.4. Vendéglátó üzlet esetében
befogadóképessége:
7.5. A 25.§(4) bekezdésszerinti vásárlók

2015.04.10.

könyve használatba vételének időpontja:
8./ Egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti
formában
8.1. Termékek megnevezése és sorszáma a

1.1 Meleg-, hideg étel

6. melléklet alapján:

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital
1.3 Csomagolt kávé, dobozos, ill. palackozott
alkoholmentes- és szeszes ital
1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék
1.7 Zöldség-és gyümölcs
1.8 Kenyér- és pékáru, sütőipari termék
1.9 Édességáru
1.10 Tej, tejtermék
1.11 Egyéb élelmiszer
1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék
2. Dohányt kiegészítő termék
3. Textil
4. Ruházat
5. Babatermék

6. Lábbeli és bőráru
9. Villamos házt.készülékek
11. Audiovizuális termék
12. Telekommunikációs cikk
16. Könyv
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadv.
20. Illatszer, drogéria
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru
22. Gépjármű- és motorkerékpár –üzemanyag,
motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármű
kenőanyag, -hűtőanyag és adalékanyag
23. Háztartási tüzelőanyag
27. Játékáru
30. Virág és kertészeti cikk
32. Állateledel, takarmány
34. Szexuális termék
38. Fotó cikk
39. Optikai cikk
43. Emlék- és ajándéktárgy
49. Személygépjármű és egyéb gépjárműalkatrész
és tartozék
50. motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész éstartozék
illetve ebből

Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő és köztes

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

alkoholtermék

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

Kiskereskedelem

13.pont) megjelölve a vendéglátást(Kertv.2.§ 30.pont), amenynyiben ilyen tevékenységet folytat:
9.3. Nagykereskedelem (Kertv.2.§
18.pont).:
10./ Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
10.1. Szeszesital kimérést,:

Nem

illetve

Nem

10.2. A 22.§ (1) bekezdésében
meghatározott tevékenységet:

11./ 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:
12./ Kereskedelmi tevékenység megkezdésének,

2015.04.10.

módosításának és megszűnésének időpontja:

BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG
nyilvántartása
1./ Nyilvántartásba vétel száma:

5/2015

2./ Kereskedő neve, címe, illetve székhelye:

Telikol Kft.
6724 Szeged Rókusi krt. 11/A

3./ Kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói

06-09-021868

nyilvántartási száma, illetve a kistermelő
regisztrációs száma:
4./ Kereskedő statisztikai száma:

25180271-8299-113-06

5./ Kereskedelmi tevékenység helye:

6113 Petőfiszállás M5 autópálya 122 km
szelvény, jobb oldal, pihenőhely 026/41. hrsz.

5.1. Kereskedelmi tevékenység címe
(több helyszín esetén a címek):

5.2. Mozgóbolt esetében a működési
terület és útvonal jegyzéke:
5.3. 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:
5.4. A 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:
6./ Kereskedelmi tevékenység helye szerinti

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a
Kertv.3.§(4) bekezdése szerint:
7./ Amennyiben a kereskedelmi tevékenység
üzletben történik:
7.1. Napi/heti nyitvatartási idő:

Hétfő – Vasárnap: 00-24

7.2. Üzlet megnevezése:

Mobil Petrol Üzemanyagtöltő-állomás

7.3. Üzlet alapterülete (m2):

140

7.4. Vendéglátó üzlet esetében
befogadóképessége:
7.5. A 25.§(4) bekezdésszerinti vásárlók

2015.04.10.

könyve használatba vételének időpontja:
8./ Egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti
formában
8.1. Termékek megnevezése és sorszáma a

1.1 Meleg-, hideg étel

6. melléklet alapján:

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital
1.3 Csomagolt kávé, dobozos, ill. palackozott
alkoholmentes- és szeszes ital
1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék
1.7 Zöldség-és gyümölcs
1.8 Kenyér- és pékáru, sütőipari termék
1.9 Édességáru
1.10 Tej, tejtermék
1.11 Egyéb élelmiszer
1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék
2. Dohányt kiegészítő termék
3. Textil
4. Ruházat
5. Babatermék
6. Lábbeli és bőráru
9. Villamos házt.készülékek
11. Audiovizuális termék
12. Telekommunikációs cikk
16. Könyv
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadv.
20. Illatszer, drogéria
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru

22. Gépjármű- és motorkerékpár –üzemanyag,
motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármű
kenőanyag, -hűtőanyag és adalékanyag
23. Háztartási tüzelőanyag
27. Játékáru
30. Virág és kertészeti cikk
32. Állateledel, takarmány
34. Szexuális termék
38. Fotó cikk
39. Optikai cikk
43. Emlék- és ajándéktárgy
49. Személygépjármű és egyéb gépjárműalkatrész
és tartozék
50. motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész éstartozék
illetve ebből

Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő és köztes

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

alkoholtermék

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

Kiskereskedelem

13.pont) megjelölve a vendéglátást(Kertv.2.§ 30.pont), amenynyiben ilyen tevékenységet folytat:
9.3. Nagykereskedelem (Kertv.2.§
18.pont).:
10./ Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
10.1. Szeszesital kimérést,:

Nem

illetve

Nem

10.2. A 22.§ (1) bekezdésében
meghatározott tevékenységet:
11./ 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:
12./ Kereskedelmi tevékenység megkezdésének,

2015.04.10.

módosításának és megszűnésének időpontja:

BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG
nyilvántartása
1./ Nyilvántartásba vétel száma:

8/2015

2./ Kereskedő neve, címe, illetve székhelye:

Majoros – Nagy Melinda
6113 Petőfiszállás Tanya 369.

3./ Kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói

Cégjsz: 43620489

nyilvántartási száma, illetve a kistermelő
regisztrációs száma:
4./ Kereskedő statisztikai száma:

67147090451923103

5./ Kereskedelmi tevékenység helye:

6113 Petőfiszállás Tanya 369.

5.1. Kereskedelmi tevékenység címe
(több helyszín esetén a címek):

5.2. Mozgóbolt esetében a működési
terület és útvonal jegyzéke:
5.3. 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:
5.4. A 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:
6./ Kereskedelmi tevékenység helye szerinti
bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a

Csomagküldő kereskedelem

Kertv.3.§(4) bekezdése szerint:
7./ Amennyiben a kereskedelmi tevékenység
üzletben történik:
7.1. Napi/heti nyitvatartási idő:
7.2. Üzlet megnevezése:
7.3. Üzlet alapterülete (m2):
7.4. Vendéglátó üzlet esetében
befogadóképessége:
7.5. A 25.§(4) bekezdésszerinti vásárlók

2015.06.29.

könyve használatba vételének időpontja:
8./ Egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti
formában
8.1. Termékek megnevezése és sorszáma a

47. Személygépjármű

6. melléklet alapján:
illetve ebből
8.2. Jöt.3.§(2) bekezdése szerinti termékek:
9./ Kereskedelmi formák és helyek szerinti
bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege
9.1. Kereskedelmi ügynöki tevékenység
( Kertv.2.§ 10.pont):
9.2. Kiskereskedelem (Kertv.2.§

Kiskereskedelem

13.pont) megjelölve a vendéglátást(Kertv.2.§ 30.pont), amenynyiben ilyen tevékenységet folytat:
9.3. Nagykereskedelem (Kertv.2.§
18.pont).:
10./ Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
10.1. Szeszesital kimérést,:
illetve
10.2. A 22.§ (1) bekezdésében
meghatározott tevékenységet:
11./ 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:
12./ Kereskedelmi tevékenység megkezdésének,
módosításának és megszűnésének időpontja:

2015.06.29.

BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG
nyilvántartása
1./ Nyilvántartásba vétel száma:

1/2016

2./ Kereskedő neve, címe, illetve székhelye:

Majsa-Pite Sütőipari Kft.
6133 Jászszentlászló Alkotmány u. 5.

3./ Kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói

03-09-100120

nyilvántartási száma, illetve a kistermelő

adószám: 1046599-2-03

regisztrációs száma:
4./ Kereskedő statisztikai száma:

10465699-1071-113-03

5./ Kereskedelmi tevékenység helye:

6113 Petőfiszállás Kossuth u. 59.

5.1. Kereskedelmi tevékenység címe
(több helyszín esetén a címek):

5.2. Mozgóbolt esetében a működési
terület és útvonal jegyzéke:
5.3. 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:
5.4. A 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:
6./ Kereskedelmi tevékenység helye szerinti
bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a
Kertv.3.§(4) bekezdése szerint:

Üzletben folytatott tevékenység

7./ Amennyiben a kereskedelmi tevékenység
üzletben történik:
7.1. Napi/heti nyitvatartási idő:

Hétfő-Péntek 5:30 – 18:00
Szombat: 5:30-12:00
Vasárnap: ZÁRVA

7.2. Üzlet megnevezése:

Aranykosár ABC

7.3. Üzlet alapterülete (m2):

86,4

7.4. Vendéglátó üzlet esetében
befogadóképessége:
7.5. A 25.§(4) bekezdésszerinti vásárlók

2016.03.18.

könyve használatba vételének időpontja:
8./ Egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti
formában
8.1. Termékek megnevezése és sorszáma a

1.1 Meleg-, hideg étel

6. melléklet alapján:

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital
1.3 Csomagolt kávé, dobozos, ill. palackozott
alkoholmentes- és szeszes ital
1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék
1.7 Zöldség-és gyümölcs
1.8 Kenyér- és pékáru, sütőipari termék
1.9 Édességáru
1.10 Tej, tejtermék
1.11 Egyéb élelmiszer
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadv.
32. Állateledel, takarmány
20. Illatszer, drogéria
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru

illetve ebből

Alkohol, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholos

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

termékek

9./ Kereskedelmi formák és helyek szerinti
bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege
9.1. Kereskedelmi ügynöki tevékenység
( Kertv.2.§ 10.pont):
9.2. Kiskereskedelem (Kertv.2.§
13.pont) megjelölve a vendéglátást(Kertv.2.§ 30.pont), amenynyiben ilyen tevékenységet folytat:
9.3. Nagykereskedelem (Kertv.2.§
18.pont).:

Kiskereskedelem

10./ Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
10.1. Szeszesital kimérést,:

Nincs

illetve
10.2. A 22.§ (1) bekezdésében
meghatározott tevékenységet:
11./ 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:
12./ Kereskedelmi tevékenység megkezdésének,

2016.03.18.

módosításának és megszűnésének időpontja:

BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG
nyilvántartása
1./ Nyilvántartásba vétel száma:

2/2016

2./ Kereskedő neve, címe, illetve székhelye:

Sári Gábor
6113 Petőfiszállás Petőfi u. 19.

3./ Kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói

50377817

nyilvántartási száma, illetve a kistermelő

adószám: 67536524-1-23

regisztrációs száma:
4./ Kereskedő statisztikai száma:

67536524-4520-231-03

5./ Kereskedelmi tevékenység helye:

6113 Petőfiszállás Kossuth u. 59/1

5.1. Kereskedelmi tevékenység címe
(több helyszín esetén a címek):

5.2. Mozgóbolt esetében a működési
terület és útvonal jegyzéke:
5.3. 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:
5.4. A 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:
6./ Kereskedelmi tevékenység helye szerinti

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a
Kertv.3.§(4) bekezdése szerint:
7./ Amennyiben a kereskedelmi tevékenység
üzletben történik:
7.1. Napi/heti nyitvatartási idő:

Hétfő-Vasárnap 6:30-21:00
Szombat 6:30-24:00

7.2. Üzlet megnevezése:

Petőfi Presszó

7.3. Üzlet alapterülete (m2):

90

7.4. Vendéglátó üzlet esetében

20

befogadóképessége:
7.5. A 25.§(4) bekezdésszerinti vásárlók

2016.04.01.

könyve használatba vételének időpontja:
8./ Egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti
formában
8.1. Termékek megnevezése és sorszáma a

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

6. melléklet alapján:

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, ill. palackozott
alkoholmentes- és szeszes ital
1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék
1.9 Édességáru

illetve ebből

Alkohol, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholos

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

termékek

9./ Kereskedelmi formák és helyek szerinti
bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege
9.1. Kereskedelmi ügynöki tevékenység
( Kertv.2.§ 10.pont):
9.2. Kiskereskedelem (Kertv.2.§
13.pont) megjelölve a vendéglátást(Kertv.2.§ 30.pont), amenynyiben ilyen tevékenységet folytat:
9.3. Nagykereskedelem (Kertv.2.§
18.pont).:

Kiskereskedelem

10./ Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
10.1. Szeszesital kimérést,:

Van

illetve
10.2. A 22.§ (1) bekezdésében
meghatározott tevékenységet:
11./ 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:
12./ Kereskedelmi tevékenység megkezdésének,

2016.04.01.

módosításának és megszűnésének időpontja:

BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG
nyilvántartása
1./ Nyilvántartásba vétel száma:

3/2016

2./ Kereskedő neve, címe, illetve székhelye:

Nagy Norbert
6113 Petőfiszállás Fekete László u. 19.

3./ Kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói

50960129

nyilvántartási száma, illetve a kistermelő

adószám: 67927490-1-23

regisztrációs száma:
4./ Kereskedő statisztikai száma:

67927490-1812-231-03

5./ Kereskedelmi tevékenység helye:

Országos

5.1. Kereskedelmi tevékenység címe
(több helyszín esetén a címek):

5.2. Mozgóbolt esetében a működési
terület és útvonal jegyzéke:
5.3. 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:
5.4. A 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:
6./ Kereskedelmi tevékenység helye szerinti

Csomagküldő, internetes kereskedelem

bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a
Kertv.3.§(4) bekezdése szerint:
7./ Amennyiben a kereskedelmi tevékenység
üzletben történik:
7.1. Napi/heti nyitvatartási idő:
7.2. Üzlet megnevezése:
7.3. Üzlet alapterülete (m2):
7.4. Vendéglátó üzlet esetében
befogadóképessége:
7.5. A 25.§(4) bekezdésszerinti vásárlók

2016. december 7.

könyve használatba vételének időpontja:
8./ Egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti
formában
8.1. Termékek megnevezése és sorszáma a

3. Textil

6. melléklet alapján:

4. Ruházat
5. Babatermék
43. Emlék- és ajándéktárgy
45. Kreatív hobbi, és dekor. termék

illetve ebből
8.2. Jöt.3.§(2) bekezdése szerinti termékek:
9./ Kereskedelmi formák és helyek szerinti
bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege
9.1. Kereskedelmi ügynöki tevékenység
( Kertv.2.§ 10.pont):
9.2. Kiskereskedelem (Kertv.2.§
13.pont) megjelölve a vendéglátást(Kertv.2.§ 30.pont), amenynyiben ilyen tevékenységet folytat:
9.3. Nagykereskedelem (Kertv.2.§
18.pont).:
10./ Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
10.1. Szeszesital kimérést,:

Kiskereskedelem

illetve
10.2. A 22.§ (1) bekezdésében
meghatározott tevékenységet:
11./ 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:
12./ Kereskedelmi tevékenység megkezdésének,

2016.12.07.

módosításának és megszűnésének időpontja:

BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG
nyilvántartása
1./ Nyilvántartásba vétel száma:

1/2017

2./ Kereskedő neve, címe, illetve székhelye:

M. Petrol Kft.
1095 Budapest Ipar u. 2/A Clépcsőház I. em. 5.

3./ Kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói

01-09-986231

nyilvántartási száma, illetve a kistermelő
regisztrációs száma:
4./ Kereskedő statisztikai száma:

23952465-4711-113-01

5./ Kereskedelmi tevékenység helye:

6113 Petőfiszállás M5 autópálya 122 km
szelvény, jobb oldal, pihenőhely 026/41. hrsz.

5.1. Kereskedelmi tevékenység címe
(több helyszín esetén a címek):

5.2. Mozgóbolt esetében a működési
terület és útvonal jegyzéke:
5.3. 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:
5.4. A 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:
6./ Kereskedelmi tevékenység helye szerinti

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a
Kertv.3.§(4) bekezdése szerint:
7./ Amennyiben a kereskedelmi tevékenység
üzletben történik:
7.1. Napi/heti nyitvatartási idő:

Hétfő – Vasárnap: 00-24

7.2. Üzlet megnevezése:

M. Petrol Benzinkút

7.3. Üzlet alapterülete (m2):

140

7.4. Vendéglátó üzlet esetében
befogadóképessége:
7.5. A 25.§(4) bekezdésszerinti vásárlók

2017. 01. 25.

könyve használatba vételének időpontja:
8./ Egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti
formában
8.1. Termékek megnevezése és sorszáma a

22. Gépjármű- és motorkerékpár –üzemanyag,

6. melléklet alapján:

motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármű
kenőanyag, -hűtőanyag és adalékanyag

illetve ebből

ásványolaj

8.2. Jöt.3.§(2) bekezdése szerinti termékek:
9./ Kereskedelmi formák és helyek szerinti
bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege
9.1. Kereskedelmi ügynöki tevékenység
( Kertv.2.§ 10.pont):
9.2. Kiskereskedelem (Kertv.2.§

Kiskereskedelem

13.pont) megjelölve a vendéglátást(Kertv.2.§ 30.pont), amenynyiben ilyen tevékenységet folytat:
9.3. Nagykereskedelem (Kertv.2.§
18.pont).:
10./ Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
10.1. Szeszesital kimérést,:

nem

illetve

2017. 01. 25.

10.2. A 22.§ (1) bekezdésében
meghatározott tevékenységet:

11./ 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:
12./ Kereskedelmi tevékenység megkezdésének,

2016.12.07.

módosításának és megszűnésének időpontja:

BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG
nyilvántartása
1./ Nyilvántartásba vétel száma:

2/2017

2./ Kereskedő neve, címe, illetve székhelye:

M. Petrol Kft.
1095 Budapest Ipar u. 2/A Clépcsőház I. em. 5.

3./ Kereskedő cégjegyzékszáma, vállalkozói

01-09-986231

nyilvántartási száma, illetve a kistermelő
regisztrációs száma:
4./ Kereskedő statisztikai száma:

23952465-4711-113-01

5./ Kereskedelmi tevékenység helye:

6113 Petőfiszállás M5 autópálya 122 km
szelvény, bal oldal, pihenőhely 026/41. hrsz.

5.1. Kereskedelmi tevékenység címe
(több helyszín esetén a címek):

5.2. Mozgóbolt esetében a működési
terület és útvonal jegyzéke:
5.3. 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:
5.4. A 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:
6./ Kereskedelmi tevékenység helye szerinti

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a
Kertv.3.§(4) bekezdése szerint:
7./ Amennyiben a kereskedelmi tevékenység
üzletben történik:
7.1. Napi/heti nyitvatartási idő:

Hétfő – Vasárnap: 00-24

7.2. Üzlet megnevezése:

M. Petrol Benzinkút

7.3. Üzlet alapterülete (m2):

140

7.4. Vendéglátó üzlet esetében
befogadóképessége:
7.5. A 25.§(4) bekezdésszerinti vásárlók

2017. 01. 25.

könyve használatba vételének időpontja:
8./ Egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti
formában
8.1. Termékek megnevezése és sorszáma a

22. Gépjármű- és motorkerékpár –üzemanyag,

6. melléklet alapján:

motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármű
kenőanyag, -hűtőanyag és adalékanyag

illetve ebből

ásványolaj

8.2. Jöt.3.§(2) bekezdése szerinti termékek:
9./ Kereskedelmi formák és helyek szerinti
bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege
9.1. Kereskedelmi ügynöki tevékenység
( Kertv.2.§ 10.pont):
9.2. Kiskereskedelem (Kertv.2.§

Kiskereskedelem

13.pont) megjelölve a vendéglátást(Kertv.2.§ 30.pont), amenynyiben ilyen tevékenységet folytat:
9.3. Nagykereskedelem (Kertv.2.§
18.pont).:
10./ Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e
10.1. Szeszesital kimérést,:

nem

illetve

2017. 01. 25.

10.2. A 22.§ (1) bekezdésében
meghatározott tevékenységet:

11./ 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:
12./ Kereskedelmi tevékenység megkezdésének,
módosításának és megszűnésének időpontja:

2016.12.07.

