
 

 

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

 

Nyilván-

tartásba 

vétel 

száma: 

 

1. 

Kereskedő 

Neve: 

 

Benedek Andrea Mária 

Címe és Székhelye: 

 

8482 Doba, Széchenyi u. 13. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 

kistermelő regisztrációs száma: 
16153281 

Statisztikai száma 

 

65543342 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja: 

2008. 08. 04. 
Módosításának időpontja: 

 

Megszűnésének időpontja: 

 

A kereskedelmi tevékenység helye: 

A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
8482 Doba, Somlóhegy, Szent István Kilátó 159/14 hrsz. 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a 

tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, 

illetve az országos jelleg megjelölése: 

 

 

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a 

tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az 

országos jelleg megjelölése: 

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

 

 Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 

Napi/heti nyitva tartási 

idő: 

Az üzlet elnevezése: 

Szent István Kilátó 

Vendéglátó üzlet 

az üzlet alapterülete 

(m2): 
35 

vendéglátó üzlet 

esetében befogadó-

képessége: 

30 fő 

vásárlók könyve használatba vételének 

időpontja:  2008.08.04. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.2.  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és 

szeszes ital, 
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt 

fagylalt és jégkrém stb.), 
43.  Emlék- és ajándéktárgy 
44. Numizmatikai termékek 

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

b)6 az alkoholtermék, 

c)7 a sör, 

d) a bor, 

e)8 a pezsgő, 

f)9 a köztes alkoholtermék, 

 

 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 

Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 

pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 

(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet f 

 

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

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt 

kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): 
 

 

 
 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300127.TV#lbj6param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300127.TV#lbj7param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300127.TV#lbj8param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300127.TV#lbj9param


 

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Nyilván-

tartásba 

vétel 

száma: 

 

2. 

Kereskedő  
Neve: 
 

Farkas Krisztián 

Címe és Székhelye: 

 

8485 Somlószőlős Kossuth u. 135 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 

kistermelő regisztrációs száma: 
4025759 

Statisztikai száma 

 

54318074 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
1997. 08. 27. 

Módosításának időpontja: 
 

Megszűnésének időpontja: 

 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
8482 Doba, Somlóvár 1. 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a 

tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, 

illetve az országos jelleg megjelölése: 

 

 

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a 

tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az 

országos jelleg megjelölése: 

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

 

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

idő: 

Hétfő-péntek 6.30-15.30  

Szombat: 7.30.-10.30 

Vasárnap_: zárva 

Az üzlet elnevezése: 

 

Somlóvár Büfé 

az üzlet alapterülete 

(m2): 
27 

vendéglátó üzlet 

esetében befogadó-

képessége: 

 

vásárlók könyve használatba vételének 

időpontja: 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.1  Meleg- hideg étel  
1.2.  Kávéital, alkoholmentes- és szeszes italokat  

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszesital 

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termékek 

1.5  Hús- és hentesáru 

1.7  Zöldség- és gyümölcs 

1.8  Kenyér- és pékáru, sütőipari termék 

1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 
       előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) 
1.10  Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.) 

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

tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) 

2. Dohányterméket kigészítő termék 

18.  Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) 

20.  Illatszer, drogéria 

21  Háztartási tisztítószer,  vegyi árú 

43. Emlék- és ajándéktárgy 

 

 

 
 

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

 

b)6 az alkoholtermék, 
c)7 a sör, 

d) a bor, 

e)8 a pezsgő, 

f)9 a köztes alkoholtermék, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300127.TV#lbj6param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300127.TV#lbj7param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300127.TV#lbj8param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300127.TV#lbj9param


Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 

10. pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 

(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 

 

 Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: igen A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt 

kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

 

Nyilván-

tartásba 

vétel 

száma: 
 

3. 

Kereskedő  
Neve: 
Filáj József 
 

Címe és Székhelye: 
8400 Ajka, Ibolya u. 3. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 

kistermelő regisztrációs száma: 
21900573971 

Statisztikai száma 
62094296 
 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2000. 07. 07.  

Módosításának időpontja: 
2003. 02. 03. 

2005. 03. 11. 

Megszűnésének időpontja: 

 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
8482 Doba, Somlóhegy 1383/1 hrsz. 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a 

tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, 

illetve az országos jelleg megjelölése: 

 

 

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a 

tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az 

országos jelleg megjelölése: 

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

 

 

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

idő:  
Áprilistól – 

novemberig  
  9.00 – 12.00,      

16.00 -   21.00 

Az üzlet elnevezése: 

 

Borozó, vendéglátóhely 

az üzlet alapterülete 

(m2): 
68,7 

vendéglátó üzlet 

esetében befogadó-

képessége: 
30 fő 

vásárlók könyve használatba vételének 

időpontja: 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.1  Meleg- hideg étel 
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes italokat  

1.3  Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és 

szeszesital 

 1.9  Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 
       előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) 
2. Dohányterméket kigészítő termék 

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

 

 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 



Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 

pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 

(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 

 

 Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: Igen A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt 

kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
 

Nyilván-

tartásba 

vétel 

száma: 

 

3. 

Kereskedő  
Neve: 
 

Filáj József 

Címe és Székhelye: 
 

8400 AJKA, Ibolya u. 3. 
 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 

kistermelő regisztrációs száma: 
 

21900573971 

Statisztikai száma 

 

62094296 
 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
 

2000. 07. 07. 

Módosításának időpontja: 
2003. 02. 03. 

 

2005. 03. 11. 

Megszűnésének időpontja: 

 

Az üzlet 
Napi/heti nyitva tartási ideje: 
Áprilistól – novemberig  
  9.00  – 12.00,      16.00 -   21.00  

Címe, helyrajzi száma: 
 

 

8482 Doba, Somlóhegy 1383/1 hrsz. 

Elnevezése: 
 

Borozó, vendéglátóhely 

Alapterülete (m2): 
 

68,7 

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

melléklet alapján: 
1. 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 

alapján: 
1.1.; 1.2.; 1.3.; 1.9.; 2. 

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

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

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

Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt 

kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya: 

 

 

 



 
 

 

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

 

Nyilván

-tartásba 

vétel 

száma: 

 

4. 

Kereskedő  
Neve: 
 

Szabó Róbertné 

Címe és Székhelye: 

 

8482 Doba, Kossuth u. 28. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 

kistermelő regisztrációs száma: 
2452783 

Statisztikai száma 

 

53954484 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
1994. 12. 22. 

Módosításának időpontja: 
2006. 02. 07. 

Megszűnésének időpontja: 

 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
8482 Doba, Kossuth u. 14. 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy 

egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg 

megjelölése: 

 

 

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - 

ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az 

országos jelleg megjelölése: 

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

 

 

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

idő:H: 7.00-11.00 
    K-P 07.00-12.00  
           13.00-16.00 
Sz.        7.00-12.00 

Az üzlet elnevezése: 
Marikaker. 
 

az üzlet 

alapterülete 

(m2): 
71,5 

vendéglátó üzlet 

esetében befogadó-

képessége: 

 

vásárlók könyve használatba vételének 

időpontja: 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 



Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.; 1.1.; 1.2.; 1.3.; 1.4.; 1.5.; 1.7.; 1.8.; 1.9.; 1.10.; 1.11.;  20.; 21.; 24.; 32. 
1.1  Meleg- hideg étel 
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes itsl 

1.3  Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszesital 

1.5  Hús- és hentesáru 

1.4. Cukrászati Készítmény, édesipari termék 

1.6  Hal 

1.7  Zöldség- és gyümölcs 

1.8  Kenyér- és pékáru, sütőipari termék 

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt 

fagylalt és jégkrém stb.) 

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

1.11  Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, 

cukor, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) 

2. Dohányterméket kigészítő termék 

20.  Illatszer 

21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru 

24. Palackos gáz 

32. Állateledel, takarmány 

 

Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
b)6 az alkoholtermék, c)7 a sör,  d) a bor, e)8 a pezsgő, 

f)9 a köztes alkoholtermék, 
 

 

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

pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 

(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 

 

 Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: NEM A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt 

kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): 

 

 

 

 

 

 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300127.TV#lbj6param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300127.TV#lbj7param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300127.TV#lbj8param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300127.TV#lbj9param


 

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

 

Nyilván-

tartásba 

vétel 

száma: 

 

5. 

Kereskedő  
Neve: 
 

Fehér Ferdinándné 

Címe és Székhelye: 

 

8482 Doba, Kossuth u. 2. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 

kistermelő regisztrációs száma: 
17480097 

Statisztikai száma 

 

75560898 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2009. 11. 11. 

Módosításának időpontja: Bérbeadás   2013. 07. 15. 
 

Megszűnésének időpontja: 

 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
8482 Doba, Kossuth u. 2. 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a 

tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, 

illetve az országos jelleg megjelölése: 

 

 

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a 

tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az 

országos jelleg megjelölése: 

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

 

 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
Napi/heti nyitva tartási idő: 
Kedd-Péntek  6-12   14-16 
Hétfő-Szombat  6-12 

Az üzlet elnevezése: 

 

Élelmiszerüzlet 

az üzlet alapterülete 

(m2): 
80 

vendéglátó üzlet 

esetében befogadó-

képessége: 

 

vásárlók könyve használatba vételének 

időpontja: 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 



Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.1.; 1.3.; 1.5.; 1.6.; 1.7.; 1.8.; 1.9.; 1.10.; 1.11.; 2.; 3.; 18.; 20.; 21.; 32.;  

34.; 43. 
1.1 Meleg- hideg étel 
1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és 

szeszesital 

1.5 Hús- és hentesáru 

1.6 Hal 

1.7 Zöldség- és gyümölcs 

1.8 Kenyér- és pékáru, sütőipari termék 

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt 

fagylalt és jégkrém stb.) 

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

1.11 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb 

magvak, cukor, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) 

2.Dohányterméket kiegészítő termék  

3. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, 

ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 

szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, varrócérna, gomb stb.) 

18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) 

20. Illatszer 

21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru 

32. Állateledel, takarmány 

34. Szexuális termék 
43. Emlék- és ajándéktárgy 

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

 

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

pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 

(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 

 

 Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: Nem A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt 

kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

Níllván-

tartásba 

vétel 

száma: 

 

6. 

Kereskedő 

Neve: 

 

Papp Katalin 

Címe és Székhelye: 

 

8482 Doba, Kossuth u. 65. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 

kistermelő regisztrációs száma: 

2225898 

Statisztikai száma 

 

54052671 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja: 

2008. 09. 17. 

Módosításának időpontja: 

2013.10.11. 

Megszűnésének időpontja: 

 

A kereskedelmi tevékenység helye: 

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

8482 Doba, Kossuth u. 65. 

 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a 

tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, 

illetve az országos jelleg megjelölése: 

 

 

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a 

tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az 

országos jelleg megjelölése: 

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

 

 
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 

Napi/heti nyitva tartási idő: 

 Hétfő:         08. -16.00       

Szerda:        08. -16.00      

Csütörtük:   08. -16.00       

Péntek:        08. -16.00       

Szombat:     08.-12.00 

Vasárnap:   zárva 

 

 

Az üzlet elnevezése: 

 

Virágüzlet 

az üzlet alapterülete 

(m2): 

18 m2 

vendéglátó üzlet 

esetében befogadó-

képessége: 

 

vásárlók könyve használatba vételének 

időpontja: 2008. 09. 17. 

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

30.Virág és kertészeti cikk 

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

 

 

 
Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 

Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 

pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 

(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

Szeszesital-kimérést: NEM A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt 

kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): 

 

 



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

 

Nyilván-

tartásba 

vétel 

száma: 

 

7. 

Kereskedő  
Neve: Erdélyi és Társa 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Bt. 

Címe és Székhelye: 

 

8482 Doba, Kossuth u. 41. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 

kistermelő regisztrációs száma: 
19-06-50450-1 

Statisztikai száma 
 

20144308 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
2005. 10. 19. 

Módosításának időpontja: 
 

Megszűnésének időpontja: 

 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
8482 Doba, Kossuth u. 2. 
 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a 

tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, 

illetve az országos jelleg megjelölése: 

 

 

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a 

tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az 

országos jelleg megjelölése: 

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

 

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

idő: 

hétfő- vasárnap  

06.00 - 21.00 

Az üzlet elnevezése: 

 

Italbolt 

az üzlet alapterülete 

(m2): 
50 

vendéglátó üzlet 

esetében befogadó-

képessége: 16 

 

vásárlók könyve használatba vételének 

időpontja: 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes itsl 

1.3.Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és 

szeszesital 

1.4.1.4. Cukrászati Készítmény, édesipari termék 

1.6  Hal 

1.9.Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb. 

2. Dohányterméket kigészítő termék 

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

 

 

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

pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 

(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 

 

 
Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

Szeszesital-kimérést: Igen A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt 

kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): 

 

 

 



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

 

Nyilván-

tartásba 

vétel 

száma: 

 

8. 

Kereskedő  
Neve: 
 

Magyar Posta Zrt. 

Címe és Székhelye: 

 

9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 

kistermelő regisztrációs száma: 
01-10-042463 

Statisztikai száma 
10901232 
 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
1997.08.04. 

Módosításának időpontja: 
 

Megszűnésének időpontja: 

 

A kereskedelmi tevékenység helye: 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek): 
8482 Doba, Kossuth u. 12. 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a 

tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, 

illetve az országos jelleg megjelölése: 

 

 

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a 

tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az 

országos jelleg megjelölése: 

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

 

 

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

idő: 

Az üzlet elnevezése: 
Postashop 

az üzlet alapterülete 

(m2): 

vendéglátó üzlet 

esetében befogadó-

képessége: 

 

vásárlók könyve használatba vételének 

időpontja: 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és 

szeszesital 
1.9.Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) 
 2. Dohányterméket kiegészítő termél 
16. Könyv,  

17. Újság , napilap  
18.  Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) 
 27. Játékárú 
43. Emlék- és ajándéktárgy 

44. Numizmatikai termék 

45. Kreatív -hobbi és dekorációs termék 

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

 

 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 



Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 

pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 

(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 
 

 

 Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
Szeszesital-kimérést: NEM A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 
Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt 

kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén 
 

Nyilván-

tartásba 

vétel 

száma: 

 

8. 

Kereskedő  
Neve: 
 

Magyar Posta Zrt. 

Címe és Székhelye: 
 

9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 

kistermelő regisztrációs száma: 
 

01-10-042463 

Statisztikai száma 

 

10901232 

A kereskedelmi tevékenység 
Megkezdésének időpontja: 
 

1997.08.04. 

Módosításának időpontja: 
. 
 

Megszűnésének időpontja: 

 

Az üzlet 
Napi/heti nyitva tartási ideje: Címe, helyrajzi száma: 

 

. 
8482 Doba, Kossuth u. 12. 

Elnevezése: 
 

Postashop 

Alapterülete (m2): 
 

1. Üzlet helye, megnevezése, a forgalmazott termékek: 



Üzletköteles termékek, megnevezése, sorszáma a 3. 

melléklet alapján: 
 

1. 

Termékek megnevezése, sorszáma a 6. melléklet 

alapján: 
1.3.; 1.9.; 2.; 16.; 17.; 18.; 27.; 43.; 44.; 45. 

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

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

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

Ha az üzletben külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytatnak, a külön engedély alapján forgalmazott termékek köre, megnevezése, továbbá a külön engedélyt 

kiállító hatóság és a külön engedély száma, hatálya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

 

Nyilván-

tartásba 

vétel 

száma: 

 

 

9. 

Kereskedő 

Neve: 

 Csáki Tibor 

Címe és Székhelye: 

2132  Göd, Deák Ferenc u. 5. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 

kistermelő regisztrációs száma:ES- 556344 

 

 

Statisztikai  szám:    

77587789-1102-

231-13 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja: 

2012. augusztus 1. 

 

Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 

 

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

8482 Doba, Somlóhegy 1574/4 hrsz 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a 

tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, 

illetve az országos jelleg megjelölése: 

 

 

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a 

tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az 

országos jelleg megjelölése: 

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

 

 
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 

Napi/heti nyitva tartási 

idő: H-V 0-24 

Az üzlet elnevezése: az üzlet alapterülete 

(m2): 30 m2 

vendéglátó üzlet 

esetében befogadó-

képessége:  77 fő 

 

vásárlók könyve használatba vételének 

időpontja: 2012. 08. 01. 

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

59. Egyéb : Termelői borkimérés 

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

b) az alkoholtermék, c)  a sör, d) a bor, e)  a pezsgő, f)  a köztes alkoholtermék 

 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 

Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 

pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 

(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 

 

 
Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

Szeszesital-kimérést: igen A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt 

kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): 

 

 



 

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

 

Nyilván-

tartásba 

vétel 

száma: 

 

10. 

Kereskedő 

Neve: 

  NAHALKO-PEARLS Kft 

Címe és Székhelye: 

1131, Budapest, Babér u. 23. III. em. 

22. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 

kistermelő regisztrációs száma: 

 01-09-978255 
 

Statisztikai száma: 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja: 2012. szeptember 18. 

 

 

Módosításának időpontja: 2013.02.05. Megszűnésének időpontja: 

 
A kereskedelmi tevékenység helye: 

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

 

8482 Doba, Somlóvár 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a 

tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, 

illetve az országos jelleg megjelölése: 

 

 

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a 

tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az 

országos jelleg megjelölése: 

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

 

 
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 

Napi/heti nyitva tartási 

idő: 

Az üzlet elnevezése: az üzlet alapterülete 

(m2): 60 m2 

vendéglátó üzlet 

esetében befogadó-

képessége: 

 

vásárlók könyve használatba vételének 

időpontja: 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
59. Egyéb : Egyszerűsített adóraktár működtetése    Palackozott bor tárolás 

 

A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
59. Egyéb : Egyszerűsített adóraktár működtetése    Palackozott bor tárolás 
 

 
Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 

Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 

pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 

(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 

 

 
Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

Szeszesital-kimérést: nem A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt 

kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): 

 

 

 



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

 

Nyilván-

tartásba 

vétel 

száma: 

11. 

Kereskedő 

Neve: 

HERLEKIM  TEAM  

KFT 

Címe és Székhelye: 

  9970 Szentgotthárd, Bem u. 25. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 

kistermelő regisztrációs száma: 

  01-10-041042 
 

Statisztikai 

számjele:          

01-10-041042 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja: 2013. július 15. 

 

 

Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 

 
A kereskedelmi tevékenység helye: 

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

8482 Doba, Kossuth u. 2. 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a 

tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, 

illetve az országos jelleg megjelölése: 

 

 

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a 

tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az 

országos jelleg megjelölése: 

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

 

 
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 

Napi/heti nyitva tartási idő: 
Hétfő:          06. -12.00      

14.30 – 16.30 
Kedd:          06. -12.00       

14.30 – 16.30 

Szerda:        06. -12.00      
14.30 – 16.30 

Csütörtük:   06. -12.00      

14.30 – 16.30 
Péntek:        06. -12.00      

14.30 – 16.30 
Szombat:     06. -11.00 

Vasárnap:   zárva 

 
 

 

 

 

 

Kedd:          06. -12.00       

14.30 – 16.30 

Szerda:        06. -12.00      
14.30 – 16.30 

Csütörtük:   06. -12.00      

14.30 – 16.30 
Péntek:        06. -12.00      

14.30 – 16.30 

Szombat:     06. -11.00 
Vasárnap:   zárva 

Az üzlet elnevezése: 

 

 

ÉVA Élelmiszer 

az üzlet alapterülete 

(m2)  55 m2 

vendéglátó üzlet 

esetében befogadó-

képessége: 

 

vásárlók könyve használatba vételének 

időpontja: 

 

2013. július 15. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 



Termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 

1.1 Meleg- hideg étel 

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és 

szeszesital 

1.5 Hús- és hentesáru 

1.6 Hal 

1.7 Zöldség- és gyümölcs 

1.8 Kenyér- és pékáru, sütőipari termék 

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt 

fagylalt és jégkrém stb.) 

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

1.11 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb 

magvak, cukor, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) 

3. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, 

ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és 

szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, rövidáru, varrócérna, gomb stb.) 

18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.) 

20. Illatszer 

21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru 

32. Állateledel, takarmány 

34. Szexuális termék 

43. Emlék- és ajándéktárgy 

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

 

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszesital 
 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 

Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 

pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 

(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 

 

 
Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt 

kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): 

 

 

 

 

 

 

 



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 
 

 

Nyilván-

tartásba 

vétel 

száma: 

 

 

12. 

Kereskedő 

Neve: 

 Csolnoky Ferenc Kórház 

Címe és Székhelye:      Csolnoky Ferenc 

Kórház  8200 Veszprém, Kórház u. 1. 

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 

kistermelő regisztrációs száma:  15813671-2-19 

 

 

Statisztikai  szám:   

15813671-8610-

312-19 

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja:  1998. Módosításának időpontja: 

 2009.05.18.,   2013. 09. 16. 

Megszűnésének időpontja: 

 

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

8482 Doba, Somlóvár 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a 

tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, 

illetve az országos jelleg megjelölése: 

 

 

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a 

tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az 

országos jelleg megjelölése: 

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

 

 
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 

Napi/heti nyitva tartási 

idő:        

Az üzlet elnevezése:  Főzőkonyha az üzlet alapterülete 

(m2): 

vendéglátó üzlet 

esetében befogadó-

képessége:   

 

vásárlók könyve használatba vételének 

időpontja: 

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

1.1 Meleg- hideg étel 

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

  

 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 

Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 

pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 

(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 

 

 
Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

Szeszesital-kimérést: A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt 

kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): 

 

 

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében 



 

 

Nyilván-

tartásba 

vétel 

száma: 

 

 

13. 

Kereskedő 

Neve: 

 Somogyi Gyula 

Címe és Székhelye:       8174 

Balatonkenese Fő u. 53.   

cégjegyzékszáma, vállalkozói nyilvántartási száma, illetve a 

kistermelő regisztrációs száma:  201450 

 

 

Statisztikai  szám:     

A kereskedelmi tevékenység 

Megkezdésének időpontja:  2014. 03. 28. 

 

Módosításának időpontja: Megszűnésének időpontja: 

 

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

8482 Doba, Somlóhegy 1372/3  hrsz 

mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a 

tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, 

illetve az országos jelleg megjelölése: 

 

 

Csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a 

tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az 

országos jelleg megjelölése: 

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

 

 
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 

Napi/heti nyitva tartási 

idő:       Alkalmanként  

előzetes egyeztetés 

alapján 

Az üzlet elnevezése: az üzlet alapterülete 

(m2): 50 m2 

vendéglátó üzlet 

esetében befogadó-

képessége:   

 

vásárlók könyve használatba vételének 

időpontja: 2014.03.28. 

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

59. Egyéb : Termelői borkimérés 

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

 d) a bor 

 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege: 

Kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. 

pont): 

Nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): Kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást 

(Kertv. 2. § 30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: 

 

 
Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 

Szeszesital-kimérést: igen A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: 

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a külön engedélyt 

kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban): 

 

 

 



 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


