
Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

év hó, nap neve székhelye

cégjegyzékszáma/egyé

ni vállalkozói 

nyilvántartási száma/ 

kistermelő 

regisztrációs száma

statisztikai számjele
Kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín 

esetében a címek)
mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a 

működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, 

vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 

kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése

a közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése (a jármű azonosítására használt 

jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása 

céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és 

időpontjának, illetve a szervezett utazás keretében tartott 

rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint 

az utazás időpontjának megjelölése

napi/heti nyitva tartási idő az üzlet elnevezése

az üzlet 

alapterülete 

(m
2
)

vendéglátó üzlet 

esetében 

befogadóképessége

a vásárlók 

könyve 

használatba 

vételének 

időpontja

2-1/B/2011. 1. 2011. 08.29. Lenti Tibor Gyula 8130 Enying, Kertalja u. 2. 20573738 60376453-5630-231-07 8131 Enying, Fő u. 43. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

17
00

 Szombaton: 08
00

-

13
00

HASZNÁLT CIKK, 

HASZNÁLT 

BÚTOR

80 - 2011-09-01

4-1/B/2012. 1. 2012. 09. 21. Adó-Piramis Kft. 8130 Enying, Bajcsy-Zs. u.15. Cg.07-09-019349 23008322-6920-113-07 8130 Enying, Fő u. 17. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység Szombaton 08
00

-13
00

5-1/B/2013. 1. 2013. 08.26. Kató Balázs 8130 Enying, Rákóczi u. 18. 34023925 66334240-2349-231-07 8130 Enying, Rákóczi u. 18. - - - vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

6-1/B/2013. 1. 2013. 08.26. Kató Balázs 8130 Enying, Rákóczi u. 18. 34023925 66334240-2349-231-07 8130 Enying, Rákóczi u. 18. - - - közvetlen értékesítés - - - - -

7-1/B/2014. 1. 2014. 12. 10. LORINSER Kft. 7183 Kisvejke, József A. u. 123. Cg. 1709010387 24995096-0230-113-17 8130 Enying, Kossuth u. 31. - - - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől- 

vasárnapig:10:00-17:00
20 2014. 12. 11.

7-1/B/2014. 3. 2014. 12. 24. LORINSER Kft. 7183 Kisvejke, József A. u. 123. Cg. 1709010387 24995096-0230-113-17 8130 Enying, Kossuth u. 31. - - - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől- 

vasárnapig:10:00-17:00
20 2014. 12. 11.

8-1/B/2014. 1. 2014. 12.10. LORINSER Kft. 7183 Kisvejke, József A. u. 123. Cg. 1709010387 24995096-0230-113-17 8130 Enying, Fő u. 32. - - - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől- 

vasárnapig:10:00-17:00
20 2014. 12. 11.

8-1/B/2014. 3. 2014. 12. 24. LORINSER Kft. 7183 Kisvejke, József A. u. 123. Cg. 1709010387 24995096-0230-113-17 8130 Enying, Fő u. 32. - - - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől- 

vasárnapig:10:00-17:00
20 2014. 12. 11.

9-1/B/2014. 1. 2014. 12.12.

FAMA-city 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

8130 Enying, Vár u. 6. Cg. 07-09-024460 24773243-4631-113-07 8130 Enying, Vár u. 6. - - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől-vasárnapig: 

08:00-18:00
Fenyőfa 30-40

9-1/B/2014. 3. 2014. 12.12.

FAMA-city 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

8130 Enying, Vár u. 6. Cg. 07-09-024460 24773243-4631-113-07 8130 Enying, Vár u. 6. - - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől-vasárnapig: 

08:00-18:00
Fenyőfa 30-40

10-1/B/2013. 1. 2013. 06.24. Superbook Club Alapítvány 1165 Budapest, Sarjú u. 8. - 18005189 8130 Enying-Alsótekeres, Lomb u. 7. - - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

19
00

 Szombaton: 08
00

-

10
00

 Vasárnap: zárva

Tálalókonyha 287 86 2013.06.24.

10-1/B/2013. 3. 2014. 05.19. Superbook Club Alapítvány 1165 Budapest, Sarjú u. 8. - 18005189 8130 Enying-Alsótekeres, Lomb u. 7. - - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

19
00

 Szombaton: 08
00

-

10
00

 Vasárnap: zárva

Tálalókonyha 287 86 2013.06.24.

10-2/B/2014. 1. 2014. 06. 11.

IFICROSS Gyermek 

és Ifjúságvédelmi 

Szervezet

1103 Budapest, Gyömrői út 69. 1539-11/2014/EKEF - 813 Enying-Alsótekeres, Lomb u. 7. - - - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-vasárnapig: 

0730-09:00; 11:30-

14:00; 17:30-20:00

Ifjúsági és 

gyerektábor
45-50 120-140 2014. 06. 25.

11-1/B/2017. 1. 2017. 07. 19. Fertilia Trans Kft. 8130 Enying, Kossuth major 041/12 hrsz. Cg. 07-09-027260 11981275-4941-113-07 8130 Enying, Kossuth major 041/12 hrsz.
üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység;              

közterületi értékesítés

Hétfőtől-péntekig: 07:30-

16:00 
Műhely 50 - -

22-5/B/2009 1. 2009. 11.11. PRESZTIZS-PELSO Kft. 8130 Enying, Dózsa Gy. u. 3. Cg.07-09-017035 14882388-4322-113-07 8130 Enying, Dózsa Gy. u. 3. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-szombatig: 

05
00

-22
00

 Vasárnap: 

06
00

-22
00

BIG BOOBS PUB 60 60 2009-02-17

22-6/B/2010. 1. 2010. 07.26.
VIVBIZT Szolgáltató 

és Kereskedelmi Bt.
9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 5. Cg. 08-06-013015 22278924-6622-212-08 8130 Enying, Dózsa Gy. u. 1. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-vasárnapig: 

06
00

-22
00

BIG BOOBS PUB 100 30 2010-07-22

22-6/B/2010. 3. 2010. 09.30.
VIVBIZT Szolgáltató 

és Kereskedelmi Bt.
9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 5. Cg. 08-06-013015 22278924-6622-212-08 8130 Enying, Dózsa Gy. u. 1. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-vasárnapig: 

06
00

-22
00

BIG BOOBS PUB 100 30 2010-07-22

22-7/B/2011. 1. 2011. 03.08.
Gambrinus Drinks 

Kft.
8000 Székesfehérvár, II. András u. 8. Cg. 07-09-016423 14750461-5630-113-07 8130 Enying, Dózsa Gy. u. 1. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-

csütörtökig:06
00

-22
00 

Pénteken:06
00

-23
00 

Gambrinus Söröző 60 30 2011-03-10

22-7/B/2011. 3. 2011. 12.31.
Gambrinus Drinks 

Kft.
8000 Székesfehérvár, II. András u. 8. Cg. 07-09-016423 14750461-5630-113-07 8130 Enying, Dózsa Gy. u. 1. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-

csütörtökig:06
00

-22
00 

Pénteken:06
00

-23
00 

Gambrinus Söröző 60 30 2011-03-10

22-8/B/2012. 1. 2012. 01.16.
Szanyi-Nagy 

Istvánné
8130 Enying, Árpád u. 21. EV-666718 46253042-2-27 8130 Enying, Dózsa Gy. u. 3. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-vasárnapig: 

06
00

-22
00

3.sz. Italbolt 160 60 2012-01-18

22-9/B/2012. 1. 2012. 03.28. Madár Zoltán 8130 Enying, Csokonai u. 21. 20645915 60394363-4711-231-07 8130  Enying, Dózsa Gy. u. 1. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 05
00

-

17
00

, Szombat-

vasárnap: 06
00

-11
00

Gödör Csemege 50 - 2012-04-13

23-1/B/2013. 1. 2013. 06.28. Nemes Diána 8130 Enying, Nagyatádi u. 34. 32853280 66227261-4726-231-07 8130 Enying, Váci M. u. 2754/26 hrsz. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől-vasárnapig: 

06
00

-20
00

Nemzeti 

Dohánybolt
10 - 2013.07.01.

26-3/B/2011. 1. 2011. 01.13. Bognár Miklós 8130 Enying, Török B. u. 22. 22166016 60695932-469023107 8130 Enying, Kossuth L. u. 19. üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől-szombatig:06

00
-

14
00

MINI ÉLELMISZER 25 - 2011-01-13

26-3/B/2011. 2. 2011. 04.18. Bognár Miklós 8130 Enying, Török  B. u. 22. 22166016 60695932-469023107 8130 Enying, Kossuth L. u. 19. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 06
00

-

12
00

, d.u. 14
00

-17
00

, 

szombat 06
00

-11
00

, 

Belbake Market 

Pékáru- és 

Tejdiszkont

25 - ##########

26-3/B/2011. 3. 2014. 08. 31. Bognár Miklós 8130 Enying, Török  B. u. 22. 22166016 60695932-469023107 8130 Enying, Kossuth L. u. 19. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 06
00

-

12
00

, d.u. 14
00

-17
00

, 

szombat 06
00

-11
00

, 

Belbake Market 

Pékáru- és 

Tejdiszkont

25 - ##########

26-4/B/2014. 1. 2014. 10. 06.

SzAKÁCS-SZAKI 

Építőipari és 

Kereskedelmi 

Korlátolt Felelősségű 

8600 Siófok, Wesselényi u. 40. Cg. 14-09-300336 11222101-4652-113-14 8130 Enying, Kossuth L. u. 19. - - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 07
30

-

13
00

 14
00

-17
00 

szombaton és 

vasárnap: zárva

Szakács Festék-

Pont
60 - 2014. 10. 06.

26-4/B/2014. 2 2015 ########

SzAKÁCS-SZAKI 

Építőipari és 

Kereskedelmi 

Korlátolt Felelősségű 

8600 Siófok, Wesselényi u. 40. Cg. 14-09-300336 11222101-4652-113-14 8130 Enying, Kossuth L. u. 19. - - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig:07
30

-

13
00

 14
00

-17
00 

szombaton :08
00

-12
00

Szakács Festék-

Pont
60 - 2014. 10. 06.

26-5/B/2016. 1. 2016. 07. 01. Getoari Kft. 8130 Enying, Kossuth L. u. 19. Cg. 07-09-026925 25543018-1071-113-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 19. - - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 05:00-

21:00, szombaton és 

vasárnap: 06:00-20:00

Andi Pékség 20 - 2016-07-04

32-1/B/2014. 1. 2014. 01.08. Tafelner Lászlóné 8130 Enying, Szántó K. János u. 3. 35253294 66471855-5630-231-07 8130 Enying, Kinizsi u. 11/A. - - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől-vasárnapig 

05
30

-11
30

 14
30

-20
00

Kinizsi Söröző 50 18 2014. 01. 08.

32-1/B/2014. 3. 2014. 03. 30. Tafelner Lászlóné 8130 Enying, Szántó K. János u. 3. 35253294 66471855-5630-231-07 8130 Enying, Kinizsi u. 11/A. - - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől-vasárnapig 

05
30

-11
30

 14
30

-20
00

Kinizsi Söröző 50 18 2014. 01. 08.

38-3/B/2011. 1. 2011. 03.16.
ALBAL-BAU 2011 

Kft.
8132 Lepsény, Fő u. 135. Cg. 07-09-019752 23115174-5629-113-07 8130 Enying, Rákóczi u. 58. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-vasárnapig: 

06
00

-21
00

Világos Söröző 127 2011-03-17

38-3/B/2011. 3. 2013. 05.02.
ALBAL-BAU 2011 

Kft.
8132 Lepsény, Fő u. 135. Cg. 07-09-019752 23115174-5629-113-07 8130 Enying, Rákóczi u. 58. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-vasárnapig: 

06
00

-21
00

Világos Söröző 127 2011-03-17

38-3/B/2013. 1. 2013. 06.25.
Pálné Tóth 

Zsuzsanna
8130 Enying, Mikó tanya 1. 32807112 66222297-4726-231-07 8130 Enying, Rákóczi u. 58. - - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-vasárnapig: 

07
00

-20
00

Dohánybolt 50 2013.07.01.

38-4/B/2014. 2. 2014. 01. 13.
Pálné Tóth 

Zsuzsanna
8130 Enying, Mikó tanya 1. 232807112 66222297-4726-231-07 8130 Enying, Rákóczi u. 58. - - - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-vasárnapig: 

06
00

-20
00

Nemzeti 

Dohánybolt
38 - -

39-1/B/2012. 1. 2012. 04. 17.
Granit Agriculture 

Kft.
1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. Cg. 01-09-873793 13798510-4621-113-01 8130 Enying, Rákóczi u. 68. - - - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység

39-1/B/2016. 2. 2016. 05. 10. Axereal Hungary Kft. 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14. Cg. 01-09-873793 13798510-4621-113-01 8130 Enying, Rákóczi u. 68. - - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység

41-2/B/2010. 2. 2010. 10.28. Göblyös Károly 8130 Enying, Kossuth L. u. 45. 3470735 46320159-9529-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 45. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

16
30

 Szombaton: 08
00

-

12
00 

Vasárnap: zárva

Inter Optika Fotó 32 - -

41-2/B/2010. 3. 2012. 02.10. Göblyös Károly 8130 Enying, Kossuth L. u. 45. 3470735 46320159-9529-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 45. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

16
30

 Szombaton: 08
00

-

12
00 

Vasárnap: zárva

Inter Optika Fotó 32 - -

41-3/B/2012. 1. 2012. 02.16. Göblyös Optika Kft. 8130 Enying, Kossuth L. u. 45. Cg. 07-09-021987 23839979-4778-113-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 45. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől-péntekig: 08

00
-

16
30

 Szombaton: 08
00

-
Optika Fotó 32 - 2012-02-17

43-1/B/2013. 1. 2013. 06.25.
Pálné Tóth 

Zsuzsanna
8130 Enying, Mikó tanya 1. 32807112 66222297-4726-231-07 8130 Enying, Rákóczi u. 58. - - - automatából történő értékesítés

Hétfőtől-vasárnapig: 

07
00

-20
00

Dohánybolt 50 - 2013.07.01.

49-4/B/2010. 1. 2010. 10.19.
YAN JIE 

Kereskedelmi Kft.

1108 Budapest, Szövőszék u. 8. 7. em. 

30.
Cg. 01-09-662948 12292420-4782-113-01 8130 Enying, Kossuth L. u. 3. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

17
00

 Szombaton: 08
00

-

12
00

Kínai Üzlet 460 - 2010-10-20

49-4/B/2010. 3. 2011. 04.20.
YAN JIE 

Kereskedelmi Kft.

1108 Budapest, Szövőszék u. 8. 7. em. 

30.
Cg. 01-09-662948 12292420-4782-113-01 8130 Enying, Kossuth L. u. 3. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

17
00

 Szombaton: 08
00

-

12
00

Kínai Üzlet 460 - 2010-10-20

49-5/B/2011. 1. 2011. 04.21. Euró JIE DA Kft.
1108 Budapest, szőlővirág u. 12. V. em. 

22.
Cg. 01-09-959927 23319268-4759-113-01 8130 Enying, Kossuth L. u. 3. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

17
00

 Szombaton: 08
00

-

12
00

Kínai Üzlet 460 - 2011-04-22

49-5/B/2011. 3. 2012. 05. 25. EUROJIEDA Kft.
1108 Budapest, szőlővirág u. 12. V. em. 

22.
Cg. 01-09-959927 23319268-4759-113-01 8130 Enying, Kossuth L. u. 3. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

17
00

 Szombaton: 08
00

-

12
00

Kínai Üzlet 460 - 2011-04-22

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik
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A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének, 

módosításának és 

megszűnésének 

időpontja

A kereskedelmi tevékenység helye
Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 

tevékenység formája (üzletben folytatott ker. tevékenység, 

mozgóbolt útján folytatott ker. tevékenység, 

bevásárlóközpontban folytatott ker. tevékenység, vásáron 

vagy piacon folytatott ker. tevékenység, közterületi 

értékesítés, üzleten kívüli kereskedelem, csomagküldő 

kereskedelem, automatából történő értékesítés)

A kereskedő

2018.06.06  12:01 1/44.oldal



Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

év hó, nap neve székhelye

cégjegyzékszáma/egyé

ni vállalkozói 

nyilvántartási száma/ 

kistermelő 

regisztrációs száma

statisztikai számjele
Kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín 

esetében a címek)
mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a 

működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, 

vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 

kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése

a közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése (a jármű azonosítására használt 

jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása 

céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és 

időpontjának, illetve a szervezett utazás keretében tartott 

rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint 

az utazás időpontjának megjelölése

napi/heti nyitva tartási idő az üzlet elnevezése

az üzlet 

alapterülete 

(m
2
)

vendéglátó üzlet 

esetében 

befogadóképessége

a vásárlók 

könyve 

használatba 

vételének 

időpontja

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik
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A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének, 

módosításának és 

megszűnésének 

időpontja

A kereskedelmi tevékenység helye
Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 

tevékenység formája (üzletben folytatott ker. tevékenység, 

mozgóbolt útján folytatott ker. tevékenység, 

bevásárlóközpontban folytatott ker. tevékenység, vásáron 

vagy piacon folytatott ker. tevékenység, közterületi 

értékesítés, üzleten kívüli kereskedelem, csomagküldő 

kereskedelem, automatából történő értékesítés)

A kereskedő

49-6/B/2012. 1. 2012. 07.04. Long Shun Asia Kft. 1203 Budapest, Hársfa sétány 19. F.2. Cg. 01-09-977726 23780930-4771-113-01 8130 Enying, Kossuth L. u. 1-3. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig:08
00

-

17
30

, Szombaton: 08
00

-

13
00

Kínai Nagyfal 

Áruház
1203 - 2012-07-04

49-6/B/2012. 2. 2012. 11.10. Long Shun Asia Kft. 1203 Budapest, Hársfa sétány 19. F.2. Cg. 01-09-977726 23780930-4771-113-01 8130 Enying, Kossuth L. u. 1-3. - - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig:08
00

-

17
00

, Szombaton: 08
00

-

13
00

Kínai Nagyfal 

Áruház
1203 - 2012-07-04

49-6/B/2012. 2. 2014. 05. 14. Long Shun Asia Kft. 1203 Budapest, Hársfa sétány 19. F.2. Cg. 01-09-977726 23780930-4771-113-01 8130 Enying, Kossuth L. u. 1-3. - - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől-péntekig: 08

00
-

17
00

 Szo: 08
00

-12
00

Kínai Nagyfal 

Áruház
1203 - 2012-07-04

50-3/B/2010. 2. 2010. 04.26. Polus-Coop Zrt. 8400 Ajka, Szabadság tér 7. Cg. 19-10-001014 10402740-4711-114-19 8130 Enying, Kossuth L. u. 3. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 06
00

-

19
00

 Szombaton: 06
00

-

14
00

 Vasárnap: 07
00

-

12
00

Polus Enying 

Élelmiszer-

Vegyesbolt

800 -

50-3/B/2010. 3. 2012. 01.12. Polus-Coop Zrt. 8400 Ajka, Szabadság tér 7. Cg. 19-10-001014 10402740-4711-114-19 8130 Enying, Kossuth L. u. 3. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 06
00

-

19
00

 Szombaton: 06
00

-

14
00

 Vasárnap: 07
00

-

12
00

Polus Enying 

Élelmiszer-

Vegyesbolt

800 -

50-4/B/2012. 1. 2012. 04.23. Észak-Balatoni Zrt. 8230 Balatonfüred, Dózsa Gy. u. 4. Cg. 19-10-500209 11834692-5211-114-19 8130 Enying, Kossuth L. u. 3. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 0600-

1900, Szombaton: 0600-

1800, Vasárnap: 0600-

1500

29. számú ABC 365 - 2012-05-02

50-5/B/2015. 1. 2015. 06.05. Harmadik Forrás Coop Kft. 9700 Szombathely, Csaba utca 11. Cg. 18-09-102314 11313038-4711-113-18 8130 Enying, Kossuth L. u. 3. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 0600-

1800, Szombaton: 0600-

1400

429. sz. Forrás 

Coop Szuper Üzlet
365 - 2015-06-05

57-5/B/2009 1. 2009. 11. 26. Kalauz Imréné 8130 Enying, Nagyatádi u. 44/a. 2786713 46219877 8130 Enying, Nagyatádi u. 44/a. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

11
00

 14
00

-17
00 

Szombaton: 08
00

-11
00

Angol Bazár 20 - 2009-11-26

57-5/B/2009 3. 2010. 08.03. Kalauz Imréné 8130 Enying, Nagyatádi u. 44/a. 2786713 46219877-5630-231-07 8130 Enying, Nagyatádi u. 44/a. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

11
00

 14
00

-17
00 

Szombaton: 08
00

-11
00

Angol Bazár 20 - 2009-11-26

57-6/B/2011. 1. 2011. 08.09. Kalauz Imréné 8130 Enying, Nagyatádi u. 44/a. 2786713 46219877-2-27 8130 Enying, Nagyatádi u. 44/a. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől -péntekig: 08
00

-

12
00

 14
00

-18
00 

Szombaton: 08
00

-13
00

1+2 Eurós Bolt 22 - 2011-08.-10

61-1/B/2012. 1. 2012. 03.07. Takács Nikolett 8130 Enying, Dózsa Gy. u. 103. 23162084 60813303-4779-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 7. - - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 07
00

-

17
00

, Szombat: 07
00

-

12
00

, Vasárnap: 08
00

-

Mini Market 2012-03-07

61-1/B/2012. 3. 2015. 11. 03. Takács Nikolett 8130 Enying, Dózsa Gy. u. 103. 23162084 60813303-4779-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 7. - - - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 07
00

-

17
00

, Szombat: 07
00

-

12
00

, Vasárnap: 08
00

-

Mini Market 2012-03-07

61-2/B/2016. 1. 2015. 11. 04. Takács Család Kft. 8130 Enying, Dózsa Gy. u. 103. 07-09-026259 2536322-4722-113 8130 Enying, Kossuth L. u. 7. üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 07
00

-

17
00

, Szombat: 07
00

-

12
00

, Vasárnap: 08
00

-

Mini Market

64-3/B/2014. 2. 2014. 01. 16. Nyeszterovics Irina 7099 Felsőnyék, Béke u. 6. 2085689 62603416-4771-231-17 8130 Enying, Kossuth L. u. 7. - - - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől-péntekig: 08

00
-

14
00

 szombaton: 08
00

-
Pása Kereskedés 43 -

64-3/B/2014. 2. 2014. 02. 26. Nyeszterovics Irina 7099 Felsőnyék, Béke u. 6. 2085689 62603416-4771-231-17 8130 Enying, Kossuth L. u. 7. - - - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől-péntekig: 08

00
-

12
00

 14
00

-17
00 

Pása Kereskedés 43 -

64-3/B/2014. 2. 2017. 05. 08. Nyesztyerovics Irina 7099 Felsőnyék, Béke u. 6. 2085689 62603416-4771-231-17 8130 Enying, Kossuth L. u. 7. - - - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől-péntekig: 08

00
-

12
00

 14
00

-17
00 

Pása Kereskedés 43 -

65-3/B/2010 1. 2010. 03.02. Mátyásné Rózsás Anikó 8130 Enying, Vasvári u. 6. 20392681 77032715-4776-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 41. - - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

17
00

 Szombaton: 08
00

-

12
00

 Vasárnap: 08
00

-

Virág, ajándék, 

koszorú
20 - 2010-03-02

65-3/B/2010 3. 2015. 11. 23. Mátyásné Rózsás Anikó 8130 Enying, Vasvári u. 6. 20392681 77032715-4776-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 41. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

17
00

 Szombaton: 08
00

-

12
00

 Vasárnap: 08
00

-

Virág, ajándék, 

koszorú
20 2010-03-02

65-4/B/2015. 1. 2015. 11. 24. Mátyás Csaba 8130 Enying, Vasvári u. 6. 8130 Enying, Kossuth L. u. 41. üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

17
00

 Szombaton: 08
00

-

12
00

 Vasárnap: 08
00

-

Virág, ajándék, 

koszorú
20

65-4/B/2015. 3. 2016. 08.15. Mátyás Csaba 8130 Enying , Vasvári u. 6. 8130 Enying, Kossuth L. u. 41. üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

17
00

 Szombaton: 08
00

-

12
00

 Vasárnap: 08
00

-

Virág, ajándék, 

koszorú
20

65-5/B/2016. 1. 2016. 08. 17. Mátyásné Rózsás Anikó 8130 Enying , Vasvári u. 6. 20392681 77032715-4776-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 41. üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

17
00

 Szombaton: 08
00

-

12
00

 Vasárnap: 08
00

-

Virág, ajándék, 

koszorú
20

65-5/B/2017. 2. 2017. 07. 06. Rózsás Anikó Margit 8130 Enying, Vasvári u. 6. 20392681 77032715-4776-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 41. üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

17
00

 Szombaton: 08
00

-

12
00

 Vasárnap: 08
00

-

Virág, ajándék, 

koszorú
20 2017-07-18

66-1/B/2012 1. 2012. 09. 28. Farkas Károly 8130 Enying, Zalka M. u. 7. 20605360 60385406-4764-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 41. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

17
00

 (12
00

-13
00 

ebédszünet) 

Tisztavíz 

Horgászbolt
2012-10-01

66-1/B/2013. 2. 2013. 10.29. Farkas Károly 8130 Enying, Kenderföldköz u. 7. 20605360 60385406-4764-231-07 8130  Enying, Kossuth L. u. 41. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

H-P: 08
00

-12
00 

13
00

-17
00 

Szo: 08
00

-12
00 

vasárnap: zárva

Tisztavíz 

Horgászbolt
40 2012. 10. 01.

66-1/B/2013. 2. 2017. 10.26. Farkas Károly 8130 Enying, Kenderföldköz u. 7. 20605360 60385406-4764-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 41. üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfő: zárva kedd-

szombatig: 8:00-12:00 

vasárnap: zárva

Tisztavíz 

Horgászbolt
40 2012-10-01

66-1/B/2013. 2. 2018. 03.01. Farkas károly 8130 Enying, Kenderföldköz u. 7. 20605360 60385406-4764-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 41. - - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

hétfő: zárva kedd-

péntekig: 0700-1200 

1300-1700 szombaton: 

0800-1200 vasárnap: 

zárva

Tisztavíz 

Horgászbolt
40 - 2012-10-01

67-1/B/2012. 1. 2012. 10.15. Szabadi Rita 8135 Dég, Bajcsy-Zs. u. 3. 21155502 76993507-4776-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 41. - .- - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 0800-

1200, 1300-0700, 

Szombaton:0800-1200

Rita-Virág 34 - 2012-10-15

67-1/B/2012. 3. 2014. 02. 17. Szabadi Rita 8135 Dég, Bajcsy-Zs. u. 3. 21155502 76993507-4776-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 41. - .- - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 0800-

1200, 1300-0700, 

Szombaton:0800-1200

Rita-Virág 34 - 2012-10-15

68-2/B/2011. 2. 2011. 06.16. BOMELDA MAGIC Kft. 8130 Enying, Szabadság tér 19. Cg. 07-09-020537 23378209-4719-113-07 8130 Enying, Rákóczi u. 40. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől péntekig: 07
00

-

17
00

, Szombat: 07
00

-

12
00

Festék, Tapéta, 

Padlószőnyeg, 

Illatszer, 

Hőszigetelő 

Rendszer

162 - 2011-06-08

69-1/B/2013. 1. 2013. 11. 06.

Bakony GASZT 

Kereskedelmi, 

Vendéglátó és 

Szolgáltató Zrt.

8200 Veszprém, Radnóti tér 2. Cg. 19-10-500082 112328599-5629-114-19 8130 Enying, Kossuth L. u. 65-67. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől-péntekig: 11

00
-

14
00

Tinódi Kiosztó 

Konyha

Ebédlő: 32, 

konyha: 12, 

mosogató: 3 

40 2013. 11. 11.

69-1/B/2013. 3. 2017. 02. 24.

Bakony GASZT 

Kereskedelmi, 

Vendéglátó és 

Szolgáltató Zrt.

8200 Veszprém, Radnóti tér 2. Cg. 19-10-500082 112328599-5629-114-19 8130 Enying, Kossuth L. u. 65-67. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől-péntekig: 11

00
-

14
00

Tinódi Kiosztó 

Konyha

Ebédlő: 32, 

konyha: 12, 

mosogató: 3 

40 2013. 11. 11.

69-2/B/2017. 1. 2017. 02. 27. Nyikos Család Kft. 8130 Enying, Kossuth L. u. 40. Cg.: 07-09-020782 23447480-5610-113-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 65-67. - - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől-péntekig: 11

00
-

15
00

Tálalókonyha

Ebédlő: 32, 

konyha: 12, 

mosogató: 3 

40

70-1/B/2017. 1. 2017. 05. 18.
Kabóka Lovastanya 

Kft.
8130 Enying, Nefelejcs u. 2. Cg.:07-09-027340 25758700-5510-113-07 8130 Enying, Tóth Á. u. 2. üzletben foltyatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-vasárnapig: 

07:00-21:00

Kabóka 

Lovastanya 

Tálalókonyha

120 m2 60 2017-05-18

71-1/B/2017. 1. 2017. 05. 18.
Kabóka Lovastanya 

Kft.
8130 Enying, Nefelejcs u. 2. Cg.:07-09-027340 25758700-5510-113-07 8130 Enying, Tóth Á. u. 2. üzletben foltyatott kereskedelmi tevékenység

Kabóka 

Lovastanya Büfé
20 m2 2017. 05. 18.

73-3/B/2010. 1. 2010. 04.07. Éva-Toto Kft. 8130 Enying, Leshegy-Ófalu 8127/1 hrsz. Cg.07-09-016452 14757640-4725-113-07 8130 Enying, Hősök tere 3. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőn: 07
30

-14
00 

Keddtől-péntekig: 07
30

-

17
00

 szombaton: 07
00

-

Éva-Toto Kft. 45 - -

73-4/B/2013. 1. 2013. 06.25. Mikó Ferenc 8130 Enying, Mikó tanya 1. 32806881 75061485-4726-231-07 8130 Enying, Hősök tere 3. - - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől-vasárnapig: 

07
00

-20
00 Dohánybolt 40 2013.07.01.

73-5/B/2013. 2. 2014. 01.13. Mikó Ferenc 8130 Enying, Mikó tanya 1. 32806881 75061485-4726-231-07 8130 Enying, Hősök tere 3. - - - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől-vasárnapig: 

07
00

-20
00

Nemzeti 

Dohánybolt
36 - -

74-4/B/2013. 1. 2013. 06.25. Mikó Ferenc 8130 Enying, Mikó tanya 1. 32806881 75061485-4726-231-07 8130 Enying, Hősök tere 3. - - - automatából történő értékesítés
Hétfő-vasárnapig: 07

00
-

20
00

Dohánybolt 40 - 2013.07.01.

2018.06.06  12:01 2/44.oldal



Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

év hó, nap neve székhelye

cégjegyzékszáma/egyé

ni vállalkozói 

nyilvántartási száma/ 

kistermelő 

regisztrációs száma

statisztikai számjele
Kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín 

esetében a címek)
mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a 

működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, 

vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 

kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése

a közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése (a jármű azonosítására használt 

jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása 

céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és 

időpontjának, illetve a szervezett utazás keretében tartott 

rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint 

az utazás időpontjának megjelölése

napi/heti nyitva tartási idő az üzlet elnevezése

az üzlet 

alapterülete 

(m
2
)

vendéglátó üzlet 

esetében 

befogadóképessége

a vásárlók 

könyve 

használatba 

vételének 

időpontja

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik
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A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének, 

módosításának és 

megszűnésének 

időpontja

A kereskedelmi tevékenység helye
Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 

tevékenység formája (üzletben folytatott ker. tevékenység, 

mozgóbolt útján folytatott ker. tevékenység, 

bevásárlóközpontban folytatott ker. tevékenység, vásáron 

vagy piacon folytatott ker. tevékenység, közterületi 

értékesítés, üzleten kívüli kereskedelem, csomagküldő 

kereskedelem, automatából történő értékesítés)

A kereskedő

80-6/B/2018. 1. 2018. 02.22. Blaski Éva 8130 Enying, Árpád u. 34. 52222847 68767495-4721-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 2. - - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

hétfőtől-péntekig: 0700-

1700 szombaton: 0700-

1200 vasárnap: zárva

Zöldség-Gyümölcs  70 - 2018-03-01

80-6/B/2018. 2. 2018. 05.jún Blaski Éva 8130 Enying, Árpád u. 34. 52222847 68767495-4721-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 2. - - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 0730-

1600 szombaton 0730-

1200 vasárnap: zárva

Zöldség-Gyümölcs  70 - 2018-03-01

81-1/B/2012. 1. 2012. 02.16. Göblyös Optika Kft. 8130 Enying, Kossuth L. u. 45. Cg. 07-09-021987 23839979-4778-113-07 8130 Enying, Szabadság tér 16. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől-péntekig: 08

00
-

13
00

Optika Foto 19,61 - 2012-02-21

81-1/B/2012. 3. 2016.  09. 23. Göblyös Optika Kft. 8130 Enying Kossuth L. u. 45. Cg. 07-09-021987 23839979-4778-113-07 8130 Enying, Szabadság tér 16. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől-péntekig: 08

00
-

13
00

Optika Foto 19,61 - 2012-02-21

88-3/B/2010. 1. 2010. 10.27. Márkusné Szabó Anikó 8130 Enying, Kossuth L. u. 7. 21774279 60622558-4711-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 7. - - -

Hétfőtől-péntekig: 07
00

-

17
00 

Szombaton : 07
00

-

12
00 

Vasárnap: zárva

Zöldség Gyümölcs 

Vegyeskereskedés
40 - 2010-11-02

88-3/B/2010. 2. 2011. 04.13. Márkusné Szabó Anikó 8130 Enying, Kossuth L. u. 7. 21774279 60622558-4711-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 7. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 07
30

-

12
00

, 13
00

-17
00

, 

szombaton 07
00

-12
00

, 

vasárnap: 07
00

-11
00

Zöldség Gyümölcs 

Vegyeskereskedés
40 - 2010-11-02

88-3/B/2010. 3. Márkusné Szabó Anikó 8130 Enying, Kossuth L. u. 7. 21774279 60622558-4711-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 7. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 07
30

-

12
00

, 13
00

-17
00

, 

szombaton 07
00

-12
00

, 

Zöldség Gyümölcs 

Vegyeskereskedés
40 - 2010-11-02

88-4/B/2011. 1. 2011. 09.23. Takácsné Ivány Marianna 8130 Enying, Kossuth L. u. 7. 25310910 60946764-4722-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 7. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőn: 07

00
-12

00 

Keddtől-péntekig: 07
00

-
Húsbolt 40 - 2011-09-26

88-4/B/2012. 2. 2012. 07.04. Takácsné Ivány Marianna 8130 Enying, Kossuth L. u. 7. 25310910 60946764-4722-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 7. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőn: 07
00

-12
00 

Keddtől-péntekig: 07
00

-

17
00

 Szombaton: 07
00

-

Húsbolt 40 - 2011-09-26

88-4/B/2012. 3. 2015. Takácsné Ivány Marianna 8130 Enying, Kossuth L. u. 7. 25310910 60946764-4722-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 7. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőn: 07
00

-12
00 

Keddtől-péntekig: 07
00

-

17
00

 Szombaton: 07
00

-

Húsbolt 40

88-5/B/2015. 1. 2015. Takács Család Kft. 8130 Enying, Dózsa Gy. u. 103. Cg. 07-09-026259 25367322-4722-113-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 7. - - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőn: 07
00

-12
00 

Keddtől-péntekig: 07
00

-

17
00

 Szombaton: 07
00

-

12
00

Húsbolt 40

91-6/B/2010. 1. 2010. 11.17. Horváth István József 8130 Enying, Dr. Belák S. u. 19. 4410871 46024437-4941-231-07 8130 Enying, Petőfi s. u. 24. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől-vasárnapig: 

06
00

-22
00 TEKE 80 100 2010-11-24

91-6/B/2010. 3. 2010. 12.31. Horváth István József 8130 Enying, Dr. Belák S. u. 19. 4410871 46024437-4941-231-07 8130 Enying, Petőfi s. u. 24. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől-vasárnapig: 

06
00

-22
00 TEKE 80 100 2010-11-24

91-7/B/2013. 1. 2013. 10. 04. Józsa Tímea 8156 Kisláng, Petőfi u. 75. 34496537 79038432-5630-231-07 8130 Enying, Petőfi u. 24. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-csütörtökig: 

07
00

-22
00

 Péntektől-

szombatig: 07
00

-24
00 

TEKE SÖRÖZŐ 90 50 2013. 10. 10.

91-7/B/2013. 3. 2016. 0425. Józsa Tímea 8156 Kisláng, Petőfi u. 75. 34496537 79038432-5630-231-07 8130 Enying, Petőfi u. 24. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-csütörtökig: 

07
00

-22
00

 Péntektől-

szombatig: 07
00

-24
00 

TEKE SÖRÖZŐ 90 50 2013. 10. 10.

91-8/B/2016. 1. 2016. 04.27. Pintye Sándor 8130 Enying, Leshegy-Ófalu u. 23. 50473346 67602520-5630-231-07 8130 Enying, Petőfi u. 24. - - - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől-Vasárnapig: 

05
00

-22
00 TEKE SÖRÖZŐ 90 15 2016.04.28.

93-1/B/2011. 1. 2011. 09.26.
Magyar és Társa 

2000 Kft.

8131 Enying-Balatonbozsok, Mikszáth K. 

u. 3/b.
Cg. 07-09-006221 11603717-4531-113-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 27. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 07
00

-

16:30 Szombaton 07:30-

11
00

VILLANY-VÍZ-

FŰTÉS
71 - 2011-10-05

93-1/B/2011. 2. 2017. 10. 26.
Magyar és Társa 

2000 Kft.

8131 Enying-Balatonbozsok, Mikszáth K. 

u. 3/b.
Cg. 07-09-006221 11603717-4531-113-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 27. üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 07
00

-

16:30 Szombaton 07:30-

11
00

VILLANY-VÍZ-

FŰTÉS
71 - 2011-10-05

103-1/B/2010. 1. 2010. 03.21.

Enyingi 

Kereskedelmi 

Szolgáltató 

Sírkőkészítő és 

8130 Enying, Rákóczi u. 10. Cg. 07-03-001339 29837391-2370-211-07 8130 Enying, Rákóczi u. 10. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

12
00

 13
00

-17
00 

Szombaton: 08
00

-12
00 

Vasárnap: zárva

Fehér Ruhaház 160 - 2010-03-10

103-2/B/2015. 1. 2015. 03.30. Lengyel Péter 8130 Enying, Berzsenyi D. u. 23. 35679081 66525480-4941-231-07 8130 Enying, Rákóczi u. 10. - - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

17
00

 Szombaton 08
00

-

12
00

STIL-CAR 

AUTÓALKATRÉS

Z

35 - 2015-03-30

103-2/B/2015. 2. 2016. 08 29 Lengyel Péter 8130 Enying, Berzsenyi D. u. 23. 35679081 66525480-4941-231-07 8130 Enying, Rákóczi u. 10. üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

17
00

 Szombaton 08
00

-

12
00

STIL-CAR 

AUTÓALKATRÉS

Z

35 2015-03-30

103-3/B/2016. 1. 2016. 08  31

Enyingi 

Kereskedelmi 

Szolgáltató 

Sírkőkészítő és 

8130 Enying, Rákóczi u. 10. 07-03-001339 29837391-2369-116-07 8130 Enying, Rákóczi u. 10. üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

17
00

 Szombaton 08
00

-

12
00

STIL-CAR 

AUTÓALKATRÉS

Z

50 2016-08-30

116-2/B/2013. 1. 2013. 05.09.

BÍRÓ ÉS BÍRÓ 

AUTOKOMPLEX 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

8130 Enying, Fő u. 16. Cg. 07-09-023418 24247348-4531-113-07 8130 Enying, Fő u. 16. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

17
00

 szombaton: 08
00

-

12
00

 vasárnap: zárva

BÍRÓ ÉS BÍRÓ 

AUTOKOMPLEX 

Kft.

248 - 2013.05.06.

116-2/B/2013. 3. 2017. 03. 29.

BÍRÓ ÉS BÍRÓ 

AUTOKOMPLEX 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

8130 Enying, Fő u. 16. Cg. 07-09-023418 24247348-4531-113-07 8130 Enying, Fő u. 16. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

17
00

 szombaton: 08
00

-

12
00

 vasárnap: zárva

BÍRÓ ÉS BÍRÓ 

AUTOKOMPLEX 

Kft.

248 2013.05.06.

116-3/B/2017. 1. 2017. 04.03.
SO-BI Autokomplett 

Kft.
8130 Enying, Fő u. 16. Cg. 07-09-027497 25811780-4511-113-07 8130 Enying, Fő u. 16. - - - üzletben folytaott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

17
00

 szombaton: 08
00

-

12
00

 vasárnap: zárva

SO-BI 

Autokomplett Kft.
170

118-5/2009 1. 2009. 10.21.
PRÁDA Szolgáltató 

és Építőipari Kft.
7081 Simontornya, Iskola u. 2. Cg.17-09-006797 14519037-4322-113-17 8130 Enying, Kossuth L. u. 39. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 07
00

-

21
00 

szombattól-

vasárnapig: 10
00

-22
00

PEPPINO 

PIZZÉRIA
42 12 2009-10-23

118-5/2009. 2. 2009. 11.02.
PRÁDA Szolgáltató 

és Építőipari Kft.
7081 Simontornya, Iskola u. 2. Cg. 17-09-006797 14519037-4322-113-17 8130 Enying, Kossuth L. u. 39. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-vasárnapig: 

10
00

-21
00

PEPPINO 

PIZZÉRIA
42 12 2009-10-23

118-5/2009 3. 2009. 11.30.
PRÁDA Szolgáltató 

és Építőipari Kft.
7081 Simontornya, Iskola u. 2. Cg.17-09-006797 14519037-4322-113-17 8130 Enying, Kossuth L. u. 39. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-vasárnapig: 

10
00

-21
00

PEPPINO 

PIZZÉRIA
42 12 2009-10-23

118-6/B/2009 1. 2009. 11.30.
Langmárné Prajda 

Éva
8130 Enying, Kossuth L. u. 39. 19935282 60286613-5610-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 39. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-vasárnapig: 

10
00

-21
00

PEPPINO 

PIZZÉRIA
42 14 2009-12-01

118-6/B/2009 3. 2011. 11.30.
Langmárné Prajda 

Éva
8130 Enying, Kossuth L. u 39. 19935282 60286613-5610-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 39. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-vasárnapig: 

10
00

-21
00

PEPPINO 

PIZZÉRIA
42 14 2009-12-01

118-

7/B/2011.
1. 2011. 12.12. Pelso 2009 Kft. 8600 Siófok, Márton köz 1. Cg. 14-09-309668 14943328-5610-113-14 8130 Enying, Kossuth L. u. 39. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-vasárnapig: 

11
00

-22
00 PIZZA KARAVÁN 42 14

118-

7/B/2011.
3. 2012. 10. 24. Pelso 2009 Kft. 8600 Siófok, Márton köz 1. Cg. 14-09-309668 14943328-5610-113-14 8130 Enying, Kossuth L. u. 39. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-vasárnapig: 

11
00

-22
00 PIZZA KARAVÁN 42 14

118-

8/B/2012.
1. 2012. 10. 25. Szalay Beatrix

8171 Balatonvilágos, KPM Lakótelep 211. 

lakás
30642690 8130 Enying, Kossuth L. u. 39. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység PIZZA KARAVÁN 42 14

118-

9/B/2014.
1. 2014. 08. 25. Nemes Diána 8130 Enying, Nagyatádi u. 34. 32853280 66227261-4726-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 39. - - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-vasárnapig 

11
00

-21
00

PARADISO 

PIZZÉRIA
42 20 2014. 09. 01.

119-

1/B/2011.
1. 2011. 03.17. La-Cuki Kft. 8136 Lajoskomárom, Enyingi u. 11/A. Cg. 07-09-013820 14137248-1581-113-07 8130 Enying, Kossuth L. u 39. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-vasárnapig: 

10
00

-19
00

LA-CUKI 

CUKRÁSZDA
53 20 2011.-03-24

123-

6/B/2013.
2. 2013. 12. 06.

Simon Pékség 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

8130 Enying, László király u. 22. 07-09-008410 12781906-1071-113-07 8130 Enying, Széchenyi u. 17. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfő: zárva, Keddtől-

csütörtökig:1700-2100,  

Péntektől-szombatig: 

1600-2400, Vasárnap: 

1700-2100

Retro Söröző 140 20 2008. 01. 31.

123-

6/B/2013.
2. 2014. 02. 17.

Simon Pékség 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

8130 Enying, László király u. 22. 07-09-008410 12781906-1071-113-07 8130 Enying, Széchenyi u. 17. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

hétfőtől-csütörtökig: 

zárva péntek: 17
00

-01
00 

szombaton: 17
00

-01
00 

vasárnap: zárva

Retro Söröző 140 20 2008. 01. 31.

123-

6/B/2013.
3. 2014. 05. 19.

Simon Pékség 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

8130 Enying, László király u. 22. 07-09-008410 12781906-1071-113-07 8130 Enying, Széchenyi u. 17. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

hétfőtől-csütörtökig: 

zárva péntek: 17
00

-01
00 

szombaton: 17
00

-01
00 

vasárnap: zárva

Retro Söröző 140 20 2008. 01. 31.

124-

3/B/2014.
1. 2014. 05. 29. Zélig Ferenc 8130 Enying, Rákóczi u. 15. 36260340 66581851-4741-231-07

8130 Enying, Kossuth u. 37. (1320/1/A/3 

hrsz.)
- - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 0800-

1700 szombaton: 0800-

1200 vasárnap: zárva

Számítástechnika 29 - 2014. 06. 01.

124-

3/B/2014.
2. 2018 03.06. Zélig Ferenc 8130 Enying, Rákóczi u. 15. 36260340 66581851-4741-231-07

8130 Enying, Kossuth L. u. 37. 

(1320/1/A/3 hrsz.)
üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

hétfőtől-péntekig: 0800-

1600 szombaton: 0800-

12:00 vasárnap: zárva

Számítástechnika 29 2014-06-01

2018.06.06  12:01 3/44.oldal



Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

év hó, nap neve székhelye

cégjegyzékszáma/egyé

ni vállalkozói 

nyilvántartási száma/ 

kistermelő 

regisztrációs száma

statisztikai számjele
Kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín 

esetében a címek)
mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a 

működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, 

vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 

kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése

a közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése (a jármű azonosítására használt 

jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása 

céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és 

időpontjának, illetve a szervezett utazás keretében tartott 

rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint 

az utazás időpontjának megjelölése

napi/heti nyitva tartási idő az üzlet elnevezése

az üzlet 

alapterülete 

(m
2
)

vendéglátó üzlet 

esetében 

befogadóképessége

a vásárlók 

könyve 

használatba 

vételének 

időpontja

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik

A
 n

y
il

v
á

n
ta

rt
á

s
b

a
 v

é
te

l 
s

z
á

m
a

 N
y

il
v

á
n

ta
rt

á
s

b
a

 v
é

te
l 

in
d

o
k

a
  

  
  

  
  

  
  

  

(1
=

 Ú
j 

b
e

je
g

y
z
é

s
 2

=
 A

d
a

tm
ó

d
o

s
ít

á
s

, 

3
=

 M
e

g
s

z
ű

n
é

s
)

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének, 

módosításának és 

megszűnésének 

időpontja

A kereskedelmi tevékenység helye
Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 

tevékenység formája (üzletben folytatott ker. tevékenység, 

mozgóbolt útján folytatott ker. tevékenység, 

bevásárlóközpontban folytatott ker. tevékenység, vásáron 

vagy piacon folytatott ker. tevékenység, közterületi 

értékesítés, üzleten kívüli kereskedelem, csomagküldő 

kereskedelem, automatából történő értékesítés)

A kereskedő

125-

5/B/2010.
1. 2010. 04.02. Madár Zoltán 8130 Enying, Csokonai u. 21. 20645915 60394363-4711-231-07 8130 Enying, Juhász Gy. u. 37. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 04
30

-

10
00 

14
00

-16
30 

Szombaton: 05
00

-11
00 

Vasárnap: 06
00

-10
00

Vegyes ABC 88 - 2010-04-01

125-

5/B/2010.
3. 2012. 03.22. Madár Zoltán 8130 Enying, Csokonai u. 21. 20645915 60394363-4711-231-07 8130 Enying, Juhász Gy. u. 37. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 04
30

-

10
00 

14
00

-16
30 

Szombaton: 05
00

-11
00 

Vasárnap: 06
00

-10
00

Vegyes ABC 88 - 2010-04-01

125-

6/B/2012.
1. 2012. 03.22. Náray Nikoletta 8130 Enying, Juhász Gy. u. 37. 26646488 8130 Enying, Juhász Gy. u. 37. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 05
00

-

17
00

, Szombat-

vasárnap: 07
00

-12
00

ABC Élelmiszer 78,8 - 2012-03-26

126-3/B/2009 1. 2009. 10.22. Korponai Tamás 3000 Hatvan, Hegyalja u. 67. 5424010 6169645-5610-231-10 8130 Enying, Kossuth L. u. 4. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 05
00

-

22
00

 Szombaton: 05
00

-

24
00

 Vasárnap: 14
00

-

22
00 

VIKTÓRIA-

FALATOZÓ
290 30 2009-04-21

126-3/B/2009 3. 2010. 06.11. Korponai Tamás 3000 Hatvan, Hegyalja u. 67. 5424010 6169645-5610-231-10 8130 Enying, Kossuth L. u. 4. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 05
00

-

22
00

 Szombaton: 05
00

-

24
00

 Vasárnap: 14
00

-

22
00 

VIKTÓRIA-

FALATOZÓ
290 30 2009-04-21

126-

4/B/2010.
1. 2010. 06.11. Török Zsuzsanna 8130 Enying, Vöröshajnal u. 12. 20912933 60459558-5610-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 4. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 07
30

-

22
00

 szombaton: 07
30

-

24
00

 Vasárnap: 12
00

-

21
00

VIKTÓRIA-

FALATOZÓ
290 20 2010-06-11

126-

4/B/2010.
2. 2010. 06.22. Török Zsuzsanna 8130 Enying, Vöröshajnal u. 12. 20912933 60459558-5610-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 4. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 07
30

-

22
00

 szombaton: 07
30

-

24
00

 Vasárnap: 12
00

-

21
00

VIKTÓRIA-

FALATOZÓ
290 20 2010-06-11

126-

4/B/2010.
3. 2011. 03.21. Török Zsuzsanna 8130 Enying, Vöröshajanl u. 12. 20912933 60459558-5610-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 4. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 07
30

-

22
00

 szombaton: 07
30

-

24
00

 Vasárnap: 12
00

-

21
00

VIKTÓRIA 

FALATOZÓ
290 20 2010-06-11

126-

5/B/2016.
1. 2016. 07.04. Green Park Kft. 8130 Enying, Mátyás király u. 4. Cg.07-09-021060 23518883-8130-113-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 4. üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig 08:00-

17:00, Szombaton: 

08:00-12:00, vasárnap 

:zárva.

Green Market & 

Café
25 4 2016-07-04

127-

5/B/2010.
1. 2010. 01.05. Szántó Árpádné 8130 Enying, Kossuth L. u. 39. 1846887 46110060-4711-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 39. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-vasárnapig: 

05
30

-20
00 VEGYESBOLT 36 - 2008-04-22

127-

6/B/2013.
2. 2013. 07.02.

Szántó Árpád 

Lajosné
8130 Enying, Kossuth L. u. 39. 1846887 46110060-4711-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 39. - - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 07
00

-

18
00

 szombattól-

vasárnapig: 06
30

-11
00

Vegyesbolt 36 - -

127-

6/B/2013.
3. 2014. 05. 12.

Szántó Árpád 

Lajosné
8130 Enying, Kossuth L. u. 39. 1846887 46110060-4711-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 39. - - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 07
00

-

18
00

 szombattól-

vasárnapig: 06
30

-11
00

Vegyesbolt 36 - -

127-

6/B/2014.
1. 2014. 05. 21. Szántó Árpádné 8130 Enying, Kossuth L. u. 39. 1846887 46110060-4711-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 39. - - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 0800-

1700 szombaton. 0800-

1200

CIPŐBOLT 36 - -

136-4/2009. 1. 2009. 10. 14.
Király József 

Tiborné
8130 Enying, Malom u. 10/B. 1349517 46157056-4711-231-07

8130 Enying-Alsótekeres, Schrikker park 

0238/1 hrsz.
- - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 06
00

-

11
00

 14
00

 -17
00 

Szombaton: 07
00

-10
00 

Vasárnap: zárva

PARK ABC 60 -

142-

6/B/2013.
1. 2013. 03.13. Gál Zoltánné 8130 Enying, Kossuth L. u. 20/. 31031283 71711092-4771-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 20. - - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 09
00

-

18
00

 óráig, szombaton: 

09
00

-13
00

 óráig

VESZBÚTOR 

HÁZTARTÁSI 

GÉPEK

207 - 2013. 03.25.

142-

6/B/2013.
3. 2016. 06.27. Gál Zoltánné 8130 Enying, Kossuth L. u. 20/. 31031283 71711092-4771-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 20. - - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 09
00

-

18
00

 óráig, szombaton: 

09
00

-13
00

 óráig

VESZBÚTOR 

HÁZTARTÁSI 

GÉPEK

207 - 2013. 03.25.

144-

1/B/2012.
1. 2012. 06.21. Elek Zoltán 8130 Enying, Budai N. A. u. 20. 3628524 46418791-2-27 8130 Enying, Vas G. u. 61/a. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

16
00

. Szombaton: 08
00

-

12
00

Takarmánybolt 28 - 2012-06-21

147-

1/B/2012.
1. 2012. 07.03. Pannon-Pelso Kft. 8130 Enying, Bocskai u. 4. 07-09-017014 14877494-6831-113-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 8. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

12
00

, 13
00

-17
00

, 

Szombaton: 08
00

-12
00

7 Karát 

Használtcikk
107 -

147-

1/B/2012.
3. 2013. 02.25. Pannon-Pelso Kft. 8130 Enying, Bocskai u. 4. 07-09-017014 14877494-6831-113-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 8. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

12
00

, 13
00

-17
00

, 

Szombaton: 08
00

-12
00

7 Karát 

Használtcikk
107 -

149-

2/B/2012.
1. 2012. 02.16.

Marczi György 

József
8130 Enying, Siki K. u. 26. 27347481 76975910-5630-231-07 8130 Enying, Vas G. u. 12.. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-vasárnapig: 

05
00

-22
00 AKVÁRIUM 76 50

149-

2/B/2012.
3. 2016. 04.27.

Marczi György 

József
8130 Enying, Siki K. u. 26. 27347481 76975910-5630-231-07 8130 Enying, Vas G. u. 12.. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-vasárnapig: 

05
00

-22
00 AKVÁRIUM 76 50

163-

4/B/2012.
1. 2012. 03.05.

Kölesdi Lajosné 

Kindl Ildikó
7030 Paks, Kishegyi u. 10. 13301480 8130 Enying, Kossuth L. u. 36. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 07
00

-

17
00

, Szombaton: 07
00

-

12
00

Zöldség-gyümölcs 

kiskereskedés
45 - 2012-03-12

163-

4/B/2012.
3. 2012. 08.30.

Kölesdi Lajosné 

Kindl Ildikó
7030 Paks, Kishegyi u. 10. 13301480 8130 Enying, Kossuth L. u. 36. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 07
00

-

17
00

, Szombaton: 07
00

-

12
00

Zöldség-gyümölcs 

kiskereskedés
45 - 2012-03-12

166-

6/B/2010.
1. 2010. 06.14.

Poórné Perédi 

Krisztina
8130 Enying-Balatonbozsok, Fő u. 21. 20985956 60476223-5610-231-07 8130 Enying-Balatonbozsok, Fő u. 21. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-csütörtökig: 

08
00

-22
00

 Péntektől-

szombatig: 08
00

-24
00 

Vasárnap: 08
00

-22
00

NÁDFEDELES 

BÜFÉ
150 40 2010-06-21

166-

6/B/2010.
2. 2010. 11.23.

Poórné Perédi 

Krisztina
8130 Enying, Vöröshajnal u. 10. 20985956 60476223-5610-231-07 8130 Enying-Balatonbozsok, Fő u. 21. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-csütörtökig: 

08
00

-22
00

 Péntektől-

szombatig: 08
00

-24
00 

Vasárnap: 08
00

-22
00

NÁDFEDELES 

BÜFÉ
150 35 2010-06-21

166-

6/B/2010.
3. 2011. 03.21.

Poórné Perédi 

Krisztina
8130 Enying, Vöröshajnal u. 10. 20985956 60476223-5610-231-07 8130 Enying-balatonbozsok, Fő u. 21. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-csütörtökig: 

08
00

-22
00

 Péntektől-

szombatig: 08
00

-24
00 

Vasárnap: 08
00

-22
00

NÁDFEDELES 

BÜFÉ
150 35 2010-06-21

167-

1/B/2011.
1. 2011. 03.25. Török Zsuzsanna 8130 Enying, Vöröshajnal u. 12. 20912933 60459558-5610-231-07 8131 Enying-Balatonbozsok, Fő u. 37/A. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység PIZZA FIRENZE 30 2011-03-25

168-

2/B/2013.
1. 2013. 07.31.

Magyar Posta 

Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság

1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. Cg. 01-10-042463 10901232-5310-114-01 8130 Enying, Szabadság tér 3. - - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység
Hétfő: 08

00
-18

00
 Keddtől-

péntekig: 08
00

-16
00

Enying Posta 50 - 2013.04.26.

168-

3/B/2017.
2. 2017. 10. 18.

Magyar Posta 

Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság

1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. Cg. 01-10-042463 10901232-5310-114-01 8130 Enying, Szabadság tér 3. - - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfő: 08

00
-18

00
 Keddtől-

péntekig: 08
00

-16
00

Enying posta 262 - 2013-04-26

171-

4/B/2010.
1. 2010. 12.20.

AGRO-HORG 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

8130 Enying, Bajcsy-Zs. u. 7. Cg. 07-09-019475 23038800-4711-13-07 8130 Enying, Bajcsy-Zs. u. 7. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 06
00

-

20
00 

Szombaton: 07
00

-

20
00

 Vasárnap:08
00

-

12
00

 15
00

-20
00 

AGRO-HORG Kft. 20 - 2010-12-16

171-

5/B/2011.
2. 2011. 06.08.

BLACK JACK.HU 

Kft.
8130 Enying, Bajcsy-Zs. u. 7. Cg.07-09-020432 23354094-9200-113-07 8130 Enying, Bajcsy-Zs. u. 7. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-vasárnapig: 

05
30

-19
00

BLACK JACK.HU 

Kft.
20 - 2011-06-08

171-

5/B/2011.
2. 2012. 02.10.

BLACK JACK.HU 

Kft.
8130 Enying, Bajcsy-Zs. u. 7. Cg.07-09-020432 23354094-9200-113-07 8130 Enying, Bajcsy-Zs. u. 7. - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-szombatig: 

07
00

-19
00

 Vasárnap: 

08
00

-12
00 

15
00

-19
00

BLACK JACK.HU 

Kft.
20 - 2011-06-08

171-

5/B/2011.
2. 2013. 04.05.

BLACK JACK.HU 

Kft.
8130 Enying, Bajcsy-Zs. u. 7. Cg.07-09-020432 23354094-9200-113-07 8130 Enying, Bajcsy-Zs. u. 7. - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-vasárnapig: 

05
30

-19
00

BLACK JACK.HU 

Kft.
20 - 2011-06-08

2018.06.06  12:01 4/44.oldal



Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

év hó, nap neve székhelye

cégjegyzékszáma/egyé

ni vállalkozói 

nyilvántartási száma/ 

kistermelő 

regisztrációs száma

statisztikai számjele
Kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín 

esetében a címek)
mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a 

működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, 

vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 

kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése

a közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése (a jármű azonosítására használt 

jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása 

céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és 

időpontjának, illetve a szervezett utazás keretében tartott 

rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint 

az utazás időpontjának megjelölése

napi/heti nyitva tartási idő az üzlet elnevezése

az üzlet 

alapterülete 

(m
2
)

vendéglátó üzlet 

esetében 

befogadóképessége

a vásárlók 

könyve 

használatba 

vételének 

időpontja

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik

A
 n

y
il

v
á

n
ta

rt
á

s
b

a
 v

é
te

l 
s

z
á

m
a

 N
y

il
v

á
n
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á
s

b
a

 v
é

te
l 

in
d

o
k

a
  

  
  

  
  

  
  

  

(1
=

 Ú
j 

b
e

je
g

y
z
é

s
 2

=
 A

d
a

tm
ó

d
o

s
ít

á
s

, 

3
=

 M
e

g
s

z
ű

n
é

s
)

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének, 

módosításának és 

megszűnésének 

időpontja

A kereskedelmi tevékenység helye
Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 

tevékenység formája (üzletben folytatott ker. tevékenység, 

mozgóbolt útján folytatott ker. tevékenység, 

bevásárlóközpontban folytatott ker. tevékenység, vásáron 

vagy piacon folytatott ker. tevékenység, közterületi 

értékesítés, üzleten kívüli kereskedelem, csomagküldő 

kereskedelem, automatából történő értékesítés)

A kereskedő

171-

5/B/2011.
2. 2013. 09. 02.

BLACK JACK.HU 

Kft.
8130 Enying, Bajcsy-Zs. u. 7. Cg.07-09-020432 23354094-9200-113-07 8130 Enying, Bajcsy-Zs. u. 7. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

H-Szo: 06
00

-18
00

 V: 

07
00

-12
00

BLACK JACK.HU 

Kft.
20 - 2011-06-08

177-

1/B/2012.
1. 2012. 06.14. Bognár Miklós 8130 Enying, Petőfi u. 42./B. 22166016 60695932-4690-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 19. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

17
00

, Szombaton: 08
00

-

12
00

GARBO SECOND 

HAND
40 - 2012-06-18

177-

1/B/2012.
3. 2012. 11. 30. Bognár Miklós 8130 Enying, Petőfi u. 42./B. 22166016 60695932-4690-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 19. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

17
00

, Szombaton: 08
00

-

12
00

GARBO SECOND 

HAND
40 - 2012-06-18

177-

2/B/2012.
1. 2012. 12.20. Bognár Mátyás 8130 Enying, Kossuth L u. 19. 31226284 66048651-4779-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 19. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 0800-

1600, Szombaton: 0800-

1100

GARBO SECOND 

HAND
40 -

177-

2/B/2012.
3. 2013. 03.07. Bognár Mátyás 8130 Enying, Kossuth L u. 19. 31226284 66048651-4779-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 19. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 0800-

1600, Szombaton: 0800-

1100

GARBO SECOND 

HAND
40 -

178-2/2009 1. 2009. 10.14.

Materiale 2007 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

8130 Enying, Rákóczi u. 47. Cg.07-09-012783 12883300-5153-113-07 8130 Enying, Deák F. u. 2. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 07
30

-

17
00 

Szombaton: 07
30

-

13
00

SUFNI 110 - 2009-10-28

178-2/2009 2. 2013. 03.26.

Materiale 2007 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

8130 Enying, Rákóczi u. 47. Cg.07-09-012783 12883300-5153-113-07 8130 Enying, Deák F. u. 2. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 07
00

-

17
00 

Szombaton: 070
0
-

12
00

SUFNI 110 - 2009-10-28

181-

2/B/2014.
1. 2014. 03. 13.

FERTILIA 

Agrokémiai és 

Logisztikai Kft.

8130 Enying, Rákóczi u. 51. (Kossuth 

major)
Cg. 07-09-001225 10454053-4675-113-07

8130 Enying, Rákóczi u. 51. (Kossuth 

major)
- - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

17
00 

szombaton: 08
00

-

12
00

GAZDABOLT 80 -

181-

3/B/2015.
2. 2015. 02. 26.

FERTILIA 

Agrokémiai és 

Logisztikai Kft.

8130 Enying, Kossuth major Cg. 07-09-001225 10454053-4675-113-07 8130 Enying, Kossuth major - - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig 0800-

1700 szombaton: 0800-

1200 vasárnap: zárva

GAZDABOLT 80 - -

182-

1/B/2016.
1. 2016. 10. 06.

EuroChem Agro 

Hungary Kft.
8130 Enying, Kossuth major 8130 Enying, Kossuth major

183-

2/B/2010.
1. 2010. 06.23.

A & DZS 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

1024 Budapest, Lövőház u. 12. 4/02. ép Cg. 01-09-735319 13440592-4711-113-01 8130 Enying, László király u. 1. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 06
00

-

20
00

 Szombaton: 06
00

-

14
00

 Vasárnap: 07
00

-

12
00

Tejdiszkont 

Élelmiszerbolt
222,18 - 2010-06-21

183-

3/B/2013.
1 2013. 07.11. Zielbauer Zsolt 8151 Szabadbattyán, Máriatelep 1/a. 7023361 46273923-3109-231-07 8130 Enying, László király u. 1. - - - vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

186-

8/B/2010.
1. 2010. 06.04. Paluska Nikolett 8130 Enying, Bartók B. u. 18. 21016504 60482479-5630-231-07 8130 Enying, Berzsenyi D. u. 1. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-csütörtökig: 

16
00

-22
00 

Péntektől-

szombatig: 16
00

-02
00 

Vasárnap: 16
00

-22
00

Kis Vegas 140 30 2010-06-04

194-

1/B/2011.
1. 2011. 08.30.

Bozsoki Boszorkány 

Étterem Kft.
8131 Enying, Fő u. 61. Cg.07-09-020900 23479173-5610-113-07 8131 Enying, Fő u. 61. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-vasárnapig: 

10
00

-16
00

Bozsoki 

Boszorkánykonyha 

Étterem

195-2/B/2010 1 2010. 02.26.

L és B Kollekció 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

8135 Dég, Arany J. u. 5. Cg. 07-09-017869 12407473-4789-113-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 41. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

12
00

 13
00

-16
30 

Szombaton: 09
00

-12
00 

Vasárnap: zárva

Turkáló és 

Fehérnemű üzlet
24 - 2010-03-16

195-

2/B/2010.
3. 2011. 12.01.

L és B Kollekció 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

8135 Dég, Arany J. u. 5. Cg. 07-09-017869 12407473-4789-113-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 41. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

12
00

 13
00

-16
30 

Szombaton: 09
00

-12
00 

Vasárnap: zárva

Turkáló és 

Fehérnemű üzlet
24 - 2010-03-16

199-

3/B/2010.
1. 2010. 05.12.

S-FOOD 

Gastronomy 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 14. Cg. 06-09-006901 12479313-5610-113-06 8130 Enying, Kossuth L. u. 55. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől-péntekig: 08

00
-

16
00 

Herceg Batthyány 

Fülöp Gimnázium 

és Általános Iskola 

Tálalókonyha 

190 - 2010-05-17

207-

1/B/2011.
1. 2011. 06.16. Slemmer Norbert 8130 Enying, Vásártér u. 19. 23910088 60860659-4764-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 20/b - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfő: zárva, Keddtől-

péntekig:07
00

-11
00

, 14
00

-

18
00

, Szombaton: 06
00

-

11
00

, 13
00

-16
00

, 

Vasárnap: 06
00

-12
00

GRASS CARP 

HORGÁSZBOLT
35 - 2011-06-17

207-

1/B/2011.
3. 2011. 10.03. Slemmer Norbert 8130 Enying, Vásártér u. 19. 23910088 60860659-4764-231-07 8130 Enying, kossuth l. u. 20/b. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfő: zárva, Keddtől-

péntekig:07
00

-11
00

, 14
00

-

18
00

, Szombaton: 06
00

-

11
00

, 13
00

-16
00

, 

Vasárnap: 06
00

-12
00

GRASS CARP 

HORGÁSZBOLT
35 - 2011-06-17

214-

6/B/2010.
1 2010. 03.08. Vegyipont Kft. 8600 Siófok, Hársfa u. 15. Cg. 14-09-309984 11747381-4675-113-14 8130 Enying, Kossuth L. u. 6. IV. sz. üzlet - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 07
00

-

12
00

 13
00

-18
00 

Szombaton: 07
00

-13
00 

Vasárnap: zárva

Háztartási 

Vegyiáru
60 - 2010-03-16

214-

7/B/2011.
2. 2011. 03. 25. Green Park  Bt. 8130 Enying, Mátyás király u. 4 Cg. 07-06-004569 22058472-8130-212-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 6. IV. sz. üzlet - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtöl-péntekig: 08
00

-

17
00

, szombaton: 08
00

-

12
00

Háztartási 

Vegyiáru
60 - 2011-04-01

214-

8/B/2015.
2. 2015. 012.03. Green Park Kft. 8130 Enying, Mátyás király u. 4. Cg. 07-09-021060 23518883-8130-113-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 6. IV. sz. üzlet - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtöl-péntekig: 08
00

-

17
00

, szombaton: 08
00

-

12
00

Háztartási 

Vegyiáru
70 -

214-

8/B/2015.
3. 2016. 07.01. Green Park Kft. 8130 Enying, Mátyás király u. 4. Cg. 07-09-021060 23518883-8130-113-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 6. IV. sz. üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtöl-péntekig: 08
00

-

17
00

, szombaton: 08
00

-

12
00

Háztartási 

Vegyiáru
70 -

215-

1/B/2016.
1. 2016. 07.04. Green Park Kft. 8130 Enying, Mátyás király u. 4. Cg. 07-09-021060 23518883-8130-113-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 4. - - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtöl-péntekig: 08
00

-

17
00

, szombaton: 08
00

-

12
00

Green Market & 

Café
250 - 2016.07.04.

216-

1/B/2013.
1. 2012. 11.08. IKR Kft. 2943 Bábolna, IKR park Cg. 11-10-000083 10305863-4661-114-11 8130 Enying, 0110 hrsz. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 07
00

-

15
30

IKR Kft. Enyingi 

Fióktelep
400 -

217-

2/B/2010.
1. 2010. 01. 06. KROLL és Társa Kft. 8130 Enying, Malom u. 10/B. Cg. 07-09-008442 12791864-5211-113-07 8130 Enying, Vas Gereben u. 65. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 06
00

-

14
00 

Szombaton: 06
00

-

11
00

 Vasárnap: 07
00

-

10
00

KROLL Élelmiszer 120 -

217-

2/B/2010.
3. 2010. 02.17. KROLL és Társa Kft. 8130 Enying, Malom u. 10/B. Cg. 07-09-008442 12791864-5211-113-07 8130 Enying, Vas Gereben u. 65. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 06
00

-

14
00 

Szombaton: 06
00

-

11
00

 Vasárnap: 07
00

-

10
00

KROLL Élelmiszer 120 -

217-

3/B/2010.
1. 2010. 02. 26. Náray Endre 8137 Mezőkomárom, Jókai u. 23. 3084708 46049193-5530-231-07 8130 Enying, Vas Gereben u. 65. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 05
30

-

18
00

 Szombaton: 06
00

-

13
00 

Vasárnap: 07
00

-

12
00

ABC Élelmiszer 120 - 2010-03-01

217-

3/B/2010.
3. 2013. 01.31. Náray Endre 8137 Mezőkomárom, Jókai u. 23. 3084708 46049193-5530-231-07 8130 Enying, Vas Gereben u. 65. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 05
30

-

18
00

 Szombaton: 06
00

-

13
00 

Vasárnap: 07
00

-

12
00

ABC Élelmiszer 120 - 2010-03-01

217-

4/B/2013.
1. 2013. 01.29.

BENE-SOFHAUZER 

Kft.
8130 Enying, Benczúr Gy. u.6. 07-09-023384 24241177-4711-113-07 8130 Enying, Vas Gereben u. 65. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 05
30

-

11
00

 14
00

-18
00 

Szombattól-vasárnapig: 

07
00

-12
00

„Stipi-stopi” 140 - 2013. 01.30.

218-1/B/2012 1. 2012. 08.14.
ADI Albán Pékség 

Kft.
8130 Enying, Kossuth L. u. 4-6. Cg. 07-09-022718 24076508-4724-113-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 4. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-szombatig: 

04
30

-21
00

, Vasárnap: 

06
00

-20
00

Enying Pékség 65 - 2012-08-17

2018.06.06  12:01 5/44.oldal



Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

év hó, nap neve székhelye

cégjegyzékszáma/egyé

ni vállalkozói 

nyilvántartási száma/ 

kistermelő 

regisztrációs száma

statisztikai számjele
Kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín 

esetében a címek)
mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a 

működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, 

vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 

kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése

a közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése (a jármű azonosítására használt 

jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása 

céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és 

időpontjának, illetve a szervezett utazás keretében tartott 

rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint 

az utazás időpontjának megjelölése

napi/heti nyitva tartási idő az üzlet elnevezése

az üzlet 

alapterülete 

(m
2
)

vendéglátó üzlet 

esetében 

befogadóképessége

a vásárlók 

könyve 

használatba 

vételének 

időpontja

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik

A
 n

y
il

v
á

n
ta

rt
á

s
b

a
 v

é
te

l 
s

z
á

m
a

 N
y

il
v

á
n

ta
rt

á
s

b
a

 v
é

te
l 

in
d

o
k

a
  

  
  

  
  

  
  

  

(1
=

 Ú
j 

b
e

je
g

y
z
é

s
 2

=
 A

d
a

tm
ó

d
o

s
ít

á
s

, 

3
=

 M
e

g
s

z
ű

n
é

s
)

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének, 

módosításának és 

megszűnésének 

időpontja

A kereskedelmi tevékenység helye
Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 

tevékenység formája (üzletben folytatott ker. tevékenység, 

mozgóbolt útján folytatott ker. tevékenység, 

bevásárlóközpontban folytatott ker. tevékenység, vásáron 

vagy piacon folytatott ker. tevékenység, közterületi 

értékesítés, üzleten kívüli kereskedelem, csomagküldő 

kereskedelem, automatából történő értékesítés)

A kereskedő

218-

1/B/2012.
2. 2012. 12. 14.

ADI Albán Pékség 

Kft.
8130 Enying, Kossuth L. u. 6. Cg. 07-09-022718 24076508-4724-113-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 6. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Téli (09-01- 02. 28.) 

Hétfőtől-péntekig: 04
30

-

20
00

, szombaton és 

vasárnap: 06
00

-19
00

, 

Nyári (03. 01-08. 31.) 

Hétfőtől- péntekig: 04
30

-

21
00

, Szombaton és 

vasárnap: 06
00

-20
00

Enying Pékség 65 - 2012-08-17

218-

1/B/2013.
2. 2013. 10. 25.

ADI Albán Pékség 

Kft.
8130 Enying, Kossuth L. u. 6. Cg. 07-09-022718 24076508-4724-113-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 6. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Téli: Hétfőtől-péntekig: 

04
30

-20
00

, szombaton: 

06
00

-16
00

, vasárnap: 

06
00

-13
00 

Nyári:Hétfőtől- 

péntekig: 04
30

-20
00

, 

Szombaton és 

vasárnap: 06
00

-18
00

Enying Pékség 66 - 2012. 12. 13.

218-

1/B/2013.
2. 2013. 11.12.

ADI Albán Pékség 

Kft.
8130 Enying, Kossuth L. u. 6. Cg. 07-09-022718 24076508-4724-113-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 6. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Téli: Hétfőtől-péntekig: 

04
30

-20
00

, szombaton: 

06
00

-18
00

, vasárnap: 

zárva
 
Nyári:Hétfőtől- 

péntekig: 04
30

-20
00

, 

Szombaton és 

vasárnap: 06
00

-18
00

Enying Pékség 66 - 2012. 12. 13.

218-

1/B/2013.
2. 2014. 07. 10.

ADI Albán Pékség 

Kft.
8130 Enying, Kossuth L. u. 6. Cg. 07-09-022718 24076508-4724-113-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 6. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Téli-nyári nyitva tartás: 

hétfőtől-péntekig: 04
30

-

20
00 

szombaton 06
00

-

18
00

 vasárnap: zárva

Enying Pékség 66 - 2012. 12. 13.

218-

1/B/2013.
2. 2014. 11.04.

ADI Albán Pékség 

Kft.
8130 Enying, Kossuth L. u. 6. Cg. 07-09-022718 24076508-4724-113-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 6. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 04
30

-

18
00 

szombaton 06
00

-

18
00

 vasárnap: zárva

Enying Pékség - 2012. 12. 13.

220-

3/B/2012.
1. 2012. 02.24. Royap Petrol Kft. 8000 Székesfehérvár, Surányi út 19. Cg.07-09-022069 23858206-4730-113-07 8130 Enying, Dózsa Gy. u. 119. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-vasárnapig: 

00
00

-24
00 AGIP BENZINKÚT 106 - 2012-02-24

220-

4/B/2017.
1. 2017.

Royap Petrol Trade 

Kereskedelmi Kft.
8000 Székesfehérvár, Surányi út 19. Cg. 07-09-028286 26139852-4730-113-07 8130 Enying, Dózsa Gy. U. 119. üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-vasárnapig: 

00
00

-24
00

AVIA 

TÖLTŐÁLLOMÁS
150 -

220-

4/B/2017.
3. 2017. ########

Royap Petrol Trade 

Kereskedelmi Kft.
8000 Székesfehérvár, Surányi út 19. Cg. 07-09-028286 26139852-4730-113-07 8130 Enying, Dózsa Gy. U. 119. üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-vasárnapig: 

00
00

-24
00

AVIA 

TÖLTŐÁLLOMÁS
150 -

221-

3/B/2012.
1. 2012. 02.24. Royap Petrol Kft. 8000 Székesfehérvár, Surányi út 19. Cg. 07-09-022069 23858206-4730-113-07 8130 Enying, Dózsa Gy. u. 119. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-vasárnapig: 

00
00

-24
00                                                          

01/3474-4/2017. számú határozat 

korlátozta a nyitva tartás 22.00 és 

6.00 óra közé                          

AUTÓS DRINK 

BÁR
61 20 2012-02-24

222-

1/B/2011.
1. 2011. 04.20. Elenor '24 Bt. 8600 Siófok, Fő u. 45. Cg. 14-06-308041 22356275-5242-212-14 8130 Enying, Kossuth L. u. 37. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig:0900-

1700, Szombaton 0900-

1200

Niki Divat 14 - 2011-04-22

222-

1/B/2011.
3. 2011. 11.07. Elenor '24 Bt. 8600 Siófok, Fő u. 45. Cg. 14-06-308041 22356275-5242-212-14 8130 Enying, Kossuth L. u. 37. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig:0900-

1700, Szombaton 0900-

1200

Niki Divat 14 - 2011-04-22

228-4/2010. 1. 2010. 04.14. Horváth István 8130 Enying, Dr. Belák S. u. 19. 4410871 46024437-4941-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 13. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

17
00

 Szombaton: 08
00

-

12
00

Eszti Néni 

Turkálója
65 - 2010-04-14

228-4/2010. 3. 2011 03.30. Horváth István 8130 Enying, Dr. Belák S. u. 19. 4410871 46024437-4941-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u . 13. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

17
00

 Szombaton: 08
00

-

12
00

Eszti Néni 

Turkálója
65 - 2010-04-14

228-5/2011. 1. 2011. 03.30. Pöttöm Liget Kft. 8130 Enying, Petőfi S. u. 6. Cg. 07-09-020175 23291856-4616-113-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 16. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig:08
00

-

17
00

, Szombaton: 08
00

-

12
00

Pöttöm Liget Kft. 50 -

228-

5/B/2011.
2. 2012. 04.26. Pöttöm Liget Kft. 8130 Enying, Petőfi S. u. 6. Cg. 07-09-020175 23291856-4616-113-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 16. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig:08
00

-

17
00

, Szombaton: 08
00

-

12
00

Pöttöm Liget Kft. 50 -

229-

1/B/2012.
1. 2012. 05.03. Pöttöm Liget Kft. 8130 Enying, Petőfi S. u. 6. Cg. 07-09-020175 23291856-4616-113-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 16. - - - vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység - - - -

234/2001. 2. 2010. 08.02. Kalauz Imréné 8130 Enying, Nagyatádi u. 44/a. 2786713 46219877-5630-231-07 8130 Enying, Nagyatádi u. 44/a. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 06
00

-

21
00

 Szombaton: 06
00

-

03
00

, 06
00

-24
00 

Vasárnap: 06
00

-21
00

Faház Söröző 45 40-60 2001-12-12

234/2001. 3. 2011. 09.06. Kalauz Imréné 8130 Enying, Nagyatádi u. 44/a. 2786713 46219877-5630-231-07 8130 Enying, Nagyatádi u. 44/a. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 06
00

-

21
00

 Szombaton: 06
00

-

03
00

, 06
00

-24
00 

Vasárnap: 06
00

-21
00

Faház Söröző 45 40-60 2001-12-12

234-1/2011. 1. 2011. 09.06.
Szilágyiné Erdélyi 

Krisztina
8130 Enying, Esze T. u. 26. 21441109 8130 Enying, Nagyatádi u. 44/a. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-

csütörtökig:06
00

-22
00 

Pénteken:06
00

-23
00 

Szombaton: 07
00

-23
00 

Vasárnap: 07
00

-22
00

Faház Söröző 45 40-60 2011-09-16

234-1/2011. 3. 2011. 11.22.
Szilágyiné Erdélyi 

Krisztina
8130 Enying, Esze T. u. 26. 21441109 8130 Enying, Nagyatádi u. 44/a. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-

csütörtökig:06
00

-22
00 

Pénteken:06
00

-23
00 

Szombaton: 07
00

-23
00 

Vasárnap: 07
00

-22
00

Faház Söröző 45 40-60 2011-09-16

234-2/2011. 1. 2011. 11.23. Kalauz Imréné 8130 Enying, Nagyatádi u. 44/a. 2786713 46219877-5630-231-07 8130 Enying, Nagyatádi u. 44/a. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység Faház Söröző 45 40-60 2011-11-23

235-

1/B/2012.
1. 2012. 09. 12. Madár Zoltán 8130 Enying, Csokonai u. 21. 20645915 60394363-4711-231-07 8130 Enying, Juhász gy. u. 54. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 0700-

1000, 1400-1700, 

Szombaton: 0600-

1100, Vasárnap: 0600-

1000

Füstölt Áruk Boltja 30 -

243-

2/B/2010.
1. 2010. 12.22.

Benett és Iza 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

8130 Enying, Váci M. u. 3. Cg.07-09-019254 22983611-5610-113-07
8131 Enying-Balatonbozsok, Mikszáth 

K.u.1/b.
- - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől vasárnapig: 

10
00

-14
00 Makákó Fagyizó 12 - 2011-03-10

246-

2/B/2010.
1. 2010. 01.11.

VIKT OPTIKA 

Szolgáltató Kft.
8130 Enying, Szabadság tér 6. Cg. 07-09-017765 11725965-4774-113-07 8130 Enying, Szabadság tér 6. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

12
00

 13
00

-17
00 

Szombaton: 08
00

-12
00

OPTIKA 18 - 2010-01-11

246-

2/B/2010.
2. 2010. 05.04.

VIKT OPTIKA 

Szolgáltató Kft.
8130 Enying, Szabadság tér 6. Cg. 07-09-017765 11725965-4774-113-07 8130 Enying, Szabadság tér 6. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

12
00

 13
00

-16
30 

Szombaton: 08
00

-12
00

OPTIKA 18 - 2010-01-11

247-3/2009 1. 2009. 10.12. Molnár Tamás 8135 Dég, Alkotmány u. 18. 12580549 64982751-4771-231-07 8130 Enying, Szabadság tér 6. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől-péntekig: 08

30
-

12
00 

13
00

-15
30 

Timi-Tomi ruházat 37 -

247-3/2009 3. 2010. 07.05. Molnár Tamás 8135 Dég, Alkotmány u. 18. 12580549 64982751-4771-231-07 8130 Enying, Szabadság tér 6. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől-péntekig: 08

30
-

12
00 

13
00

-15
30 

Timi-Tomi ruházat 37 -
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Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

év hó, nap neve székhelye

cégjegyzékszáma/egyé

ni vállalkozói 

nyilvántartási száma/ 

kistermelő 

regisztrációs száma

statisztikai számjele
Kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín 

esetében a címek)
mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a 

működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, 

vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 

kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése

a közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése (a jármű azonosítására használt 

jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása 

céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és 

időpontjának, illetve a szervezett utazás keretében tartott 

rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint 

az utazás időpontjának megjelölése

napi/heti nyitva tartási idő az üzlet elnevezése

az üzlet 

alapterülete 

(m
2
)

vendéglátó üzlet 

esetében 

befogadóképessége

a vásárlók 

könyve 

használatba 

vételének 

időpontja

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik

A
 n

y
il

v
á

n
ta

rt
á

s
b

a
 v

é
te
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s
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á
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a
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s

b
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é
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l 

in
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o
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a
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=
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j 

b
e
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y
z
é

s
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=
 A

d
a

tm
ó

d
o

s
ít

á
s

, 

3
=

 M
e

g
s

z
ű

n
é

s
)

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének, 

módosításának és 

megszűnésének 

időpontja

A kereskedelmi tevékenység helye
Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 

tevékenység formája (üzletben folytatott ker. tevékenység, 

mozgóbolt útján folytatott ker. tevékenység, 

bevásárlóközpontban folytatott ker. tevékenység, vásáron 

vagy piacon folytatott ker. tevékenység, közterületi 

értékesítés, üzleten kívüli kereskedelem, csomagküldő 

kereskedelem, automatából történő értékesítés)

A kereskedő

247-4/2014. 1. 2014. 08. 22. Zsargó Balázs 8130 Enying, Budai N. A. u. 64. 38355285 66735768-4779-231-07 8130 Enying, Szabadság tér 6. - - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

12
00

 12
30

-16
30 

szombaton: 08
00

-12
00

KE-DO Minőségi 

Használtruha
32 - 2014. 09. 08.

248/2003. 1. 2003. 12.02. Kroll és Társa Kft. 8130 Enying, Malom u. 10/a. Cg. 07-09-008442 12791864-5211-113-07 -

Enying, Balatonbozsok, Alsótekeres, Leshegy, Kabókapusta, Polgárdi, Füle, Ádánd, Siójut, 

Balatonszabadi, Mezőszilas, Igar, Lepsény, Mezőszentgyörty, Lajoskomárom, Mezőkomárom, 

Szabadhídvég, Felsőnyék, Középbogárd, Sáripuszta, Balatonfőkajár, Csajág

- - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

248/2004. 2. 2004. 10. 21. Kroll és Társa Kft. 8130 Enying, Malom u. 10/a. Cg. 07-09-008442 12791864-5211-113-07 -

Enying, Balatonbozsok, Alsótekeres, Leshegy, Kabókapuszta, Polgárdi, Füle, Ádánd, Siójut, 

Balatonszabadi, Mezőszilas, Igar, Lepsény, Mezőszentgyörgy, Lajoskomárom, Mezőkomárom, 

SzabadhÍdvég, Felsőnyék, Középbogárd, Sáripuszta, Balatonfőkajár, Csajág, Dég, Aba, Káloz, 

Soponya, Jenő, Iregszemcse, Nagyberény, Magyarkeszi, Pincehely, Szabadegyháza, 

Nádasdladány, Sárkeszi, Sárszentmihály, Sárosd, Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, 

Nagyhörcsök, Rátszilas, Kislók, Mátyásdomb, Szabadbattyán, tolnanémedi, Cece, Tác, Csősz, 

Sárszentágota, Kisláng, Nagylók

- - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

248-2/2008. 2. 2008. 10. 27. Kroll és Társa Kft. 8130 Enying, Malom u. 10/a. Cg. 07-09-008442 12791864-5211-113-07 -

Aba, Ádánd, Adony, Alap, Alcsútdoboz, Alsótekeres, Bakonycsernye, Balatonbozsok, 

Balatonendréd, Balatonfőkajár, Balatonszabadi, Balinka, Baracska, Bedegkér, Bikal, Bodajk,      

Bodmér, Bokod, Cece, Csabdi, Csajág, Csákberény, Csolnok,       Csór, Csősz, Dág, Dég, 

Diósberény, Dorog, Ecseny, Egyházaskozár, Előszállás, Enying, Ercsi, Etyek, Fehérvárcsurgó, 

Felcsút, Felsőmocsolád, Felsőnána, Felsőnyék, Felsőpáhok, Fiad, Füle, Gamás, Györköny, 

Gyulaj, Gyúró, Hegyhátmaróc, Herceghalom, Hőgyész, Igar, Igarvám, Igarvám Szőlőhegy, 

Iregszemcse, Iszkaszentgyörgy, Jenő, Kajászó, Kajdacs, Káloz, Kápolnásnyék, Kapoly, Kára, 

Karmacs, Kecskéd, Keszőhidegkút, Kesztölc, Kincsesbánya, Kisbárapáti, Kisgörbő, Kisláng, 

Kislók, Kisszékely, Kistormás, Kisvejke, Kocsola, Kölesd, Környe, Kőröshegy, Küngös, 

Lajoskomárom, Látrány, Leányvár, Lengyel, Lepsény, Lovasberény, Mágocs, Magyaralmás, 

Mány, Martonvásár, Mátyásdomb, Medina, Mernyeszentmiklós, Mezőkomárom, Mezőszilas, 

Moha, Mór, Mucsi, Murga, Nadap, Nádasdladány, Nágocs, Nagyberény, Nagycsepely, 

Nagygörbő, Nagykónyi, Nagyszékely, Nagyszokoly, Nagyveleg, Nyim, Óbarok, Óhíd, Oroszlány, 

Ozora, Ősi, Pákozd, Pálfa, Pátka, Páty, Pázmánd, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisszántó, 

Pilisszentiván, Pilisszentlászló, Pilisvörösvár, Polány, Polgárdi, Pusztaegres, Pusztahencse, 

Pusztaszabolcs, Pusztavám, Pusztazámor, Ráckeresztúr, Regöly, Sárosd, Sárszentágota, 

Sárszentlőrinc, Sárszentmihály, Sárszentmiklós, Seregélyes, Simontornya, Siójut, Som, 

Somogyacsa, Somogybabod, Somogymeggyes, Somogytúr, Soponya, Sóskút, Söréd, Sukoró, 

Szabadhídvég, Szakadát, Szakály, Szakcs, Szár, Szárász, Szárliget, Szedres, Szentgyörgyvár, 

Szomor, Szorosad, Tabajd, Tamási, Tárnok, Teleki, Telki, Tengelic, Tinnye, Tolnanémedi, 

Tordas, Tófű, Tök, Újbarok, Úny, Vál, Várgesztes, Varsád, Vereb, Vértesacsa, Vértesboglár, 

Vértessomló, Vindornyafok, Visz, Zámoly, Závod, Zics, Zsámbék

- - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

248-3/2011. 1. 2011. 03.24. Kroll és Társa Kft. 8130 Enying, Malom u. 10/A. Cg.07-09-008442 12791864-4711-113-07 8130 Enying, Külterület 0108/4 hrsz. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység H-P:7-9, d.u.: 15-17 Gáztelep 3000 - 2011.-03-24

249-4/B/2010. 1. 2010. 06.28. Serio-usz Kft. 8697 Öreglak, Fő u. 9. Cg. 14-09-310124 22608802-4771-113-14 8130 Enying, Kossuth L. u. 16. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

12
00 

13
00

-17
00 

Szombaton: 08
00

-12
00 

Vasárnap: zárva

500-1000 Ft-os 

Áruk Boltja
45 - 2010-06-28

250/2004. 1. 2004. 08.10. Morvai Gabriella 8130 Enying, Mikszáth K. u. 1/b. -
Enying város közigazgatási területe, Jenő, Füle, Nádasdladány, Polgárdi, Kőszárhegy, 

Sárszentmihály
- - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - Makákó Fagyizó - - -

250/2004. 2. 2005. 04. 21. Morvai Gabriella 8130 Enying, Mikszáth K. u. 1/b. -
Enying város közigazgatási területe, Jenő, Füle, Nádasdladány, Polgárdi, Kőszárhegy, 

Sárszentmihály, Úrhida, Mezőkomárom, Szabadhídvég
- - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - Makákó Fagyizó - - -

250/2004. 3. 2010. 04.02. Morvai Gabriella 8130 Enying, Mikszáth K. u. 1/b. -
Enying város közigazgatási területe, Jenő, Füle, Nádasdladány, Polgárdi, Kőszárhegy, 

Sárszentmihály, Úrhida, Mezőkomárom, Szabadhídvég
- - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - Makákó Fagyizó - - -

250-2/B/2010. 1. 2010. 04.02. Morvai Gabriella
8131 Enying-Balatonbozsok, Mikszáth K. 

u. 1/b.
6611164 63475520-5610-231-07 -

Enying város közigazgatási területe, Jenő, Füle, Nádasdladány, Polgárdi, Kőszárhegy, 

Sárszentmihály, Úrhida, Mezőkomárom, Szabadhídvég, Mátyásdomb, Kisláng, Dég, 

Szabadbattyán

- - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől vasárnapig: 

12
00

-20
00

Makákó Fagyizó - - -

250-2/B/2010. 2. 2010. 08.03. Morvai Gabriella
8131 Enying-Balatonbozsok, Mikszáth K. 

u. 1/b.
6611164 63475520-5610-231-07 -

Enying város közigazgatási területe, Lepsény, Polgárdi, Kőszárhegy, Szabadbattyán, Jenő, 

Nádasdladány, Sárkeszi, Sárszentmihály, Úrhida, Dég, Mátyásdomb, Kisláng Füle
- - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

250-

2/B/2010. 
3. 2011. 01.03. Morvai Gabriella

8131 Enying-Balatonbozsok, Mikszáth K. 

u. 1/b.
6611164 63475520-5610-231-07 -

GNJ- 989: Enying város közigazgatási területe, Lepsény, Polgárdi, Kőszárhegy, Szabadbattyán, 

Jenő, Nádasdladány, Sárkeszi, Sárszentmihály, Úrhida, Dég, Mátyásdomb, Kisláng Füle
- - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

250-

3/B/2010. 
1. 2010. 12.22.

Benett és Iza 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

8130 Enying, Váci M. u. 3. Cg. 07-09-019254 22983611-5610-113-07 -

GNJ-989: Enying város közigazgatási területe, Lepsény, Mezőszentgyörgy, Polgárdi, Jenő, Füle, 

Nádasdladány, Kőszárhegy, Sárszentmihály, Úrhida, Mátyásdomb, Dég, Kisláng, 

Szabadbattyán

- - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

250-

3/B/2010. 
2. 2013. 08.16.

Benett és Iza 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

8130 Enying, Dózsa Gy. u. 121/b. Cg. 07-09-019254 22983611-5610-113-07 -

GNJ- 989: Enying város közigazgatási területe, Lepsény, Polgárdi, Kőszárhegy, 

Mezőszentgyörgy Szabadbattyán, Jenő, Nádasdladány, Sárszentmihály, Úrhida,  Mátyásdomb, 

Kisláng, Füle, Dég, Soponya, Káloz, Csősz

- - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

252-1/B/2010. 1. 2010. 12.21.
Penny Market 

Kereskedelmi Kft. 

2351 Alsónémedi, Északi-Vállalkozói 

terület 5. sz. főút 21 km
Cg. 13-09-072999 10969629-4711-113-13 8130 Enying, Hősök tere 2. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-vasárnapig: 

07
00

-20
00

Penny Market 

Élelmiszerdiszkont 

Áruház

901,57 - -

252-1/B/2010. 2. 2015. 02. 23.
Penny Market 

Kereskedelmi Kft. 

2351 Alsónémedi, Északi-Vállalkozói 

terület 5. sz. főút 21 km
Cg. 13-09-072999 10969629-4711-113-13 8130 Enying, Hősök tere 2. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-szerdáig: 0700-

2000 csütörtöktől-

szombatig: 0700-2100 

2015. március 15.-től 

vasárnaponként zárva

Penny Market 

Élelmiszerdiszkont 

Áruház

901,57 - -

252-1/B/2010. 2. 2015. 02. 26.
Penny Market 

Kereskedelmi Kft. 

2351 Alsónémedi, Északi-Vállalkozói 

terület 5. sz. főút 21 km
Cg. 13-09-072999 10969629-4711-113-13 8130 Enying, Hősök tere 2. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

2015. március 16. 

napjától: hétfőtől-

szerdáig: 07:00-20:00; 

csütörtöktől-szombatig: 

07:00-21:00 óráig 

2015. március 15.-től 

vasárnap: zárva        

Penny Market 

Élelmiszerdiszkont 

Áruház

901,57 - -

252-1/B/2010. 2. 2015. ########
Penny Market 

Kereskedelmi Kft. 

2351 Alsónémedi, Északi-Vállalkozói 

terület 5. sz. főút 21 km
Cg. 13-09-072999 10969629-4711-113-13 8130 Enying, Hősök tere 2. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

2015. március 16. 

napjától: hétfőtől-

szerdáig: 07:00-20:00; 

csütörtöktől-szombatig: 

07:00-21:00 óráig 

vasárnap: zárva         

2015. március 29.-én 

vasárnap: 07:00-20:00 

óráig (a 2014. évi CII. 

tv. 4.§ c) pontja alapján)

Penny Market 

Élelmiszerdiszkont 

Áruház

901,57 - -

252-1/B/2010. 2. 2015. ########
Penny Market 

Kereskedelmi Kft. 

2351 Alsónémedi, Északi-Vállalkozói 

terület 5. sz. főút 21 km
Cg. 13-09-072999 10969629-4711-113-13 8130 Enying, Hősök tere 2. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

2015. június 1-tő.l 

augusztus 29-ig: 

hétfőtől -szombatig: 

07:00-21:00 óráig 

vasárnap: zárva, 

2015.augusztus 30. 

napjától: hétfőtől-

szerdáig: 07:00-20:00; 

csütörtöktől-szombatig: 

07:00-21:00 óráig 

vasárnap: zárva     

Penny Market 

Élelmiszerdiszkont 

Áruház

901,57 - -

252-1/B/2010. 2. 2016. 09. 13.
Penny Market 

Kereskedelmi Kft. 

2351 Alsónémedi, Északi-Vállalkozói 

terület 5. sz. főút 21 km
Cg. 13-09-072999 10969629-4711-113-13 8130 Enying, Hősök tere 2. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

2015. március 16. 

napjától: hétfőtől-

szerdáig: 07:00-20:00; 

csütörtöktől-szombatig: 

07:00-21:00 óráig 

vasárnap: zárva         

2015. március 29.-én 

vasárnap: 07:00-20:00 

óráig (a 2014. évi CII. 

tv. 4.§ c) pontja alapján)

Penny Market 

Élelmiszerdiszkont 

Áruház

901,57 - -

254-2/2008. 1. 2008. 10.03. Simon Pékség Kft. 8130 Enying, László király u. 22. Cg. 07-09-008410 12781906-1581-113-07 - Mezőkomárom, Szabadhídvég, Felsőnyék, Magyarkeszi - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -
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Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

év hó, nap neve székhelye

cégjegyzékszáma/egyé

ni vállalkozói 

nyilvántartási száma/ 

kistermelő 

regisztrációs száma

statisztikai számjele
Kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín 

esetében a címek)
mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a 

működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, 

vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 

kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése

a közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése (a jármű azonosítására használt 

jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása 

céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és 

időpontjának, illetve a szervezett utazás keretében tartott 

rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint 

az utazás időpontjának megjelölése

napi/heti nyitva tartási idő az üzlet elnevezése

az üzlet 

alapterülete 

(m
2
)

vendéglátó üzlet 

esetében 

befogadóképessége

a vásárlók 

könyve 

használatba 

vételének 

időpontja

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik

A
 n

y
il

v
á

n
ta

rt
á

s
b

a
 v

é
te

l 
s

z
á

m
a

 N
y

il
v

á
n

ta
rt

á
s

b
a

 v
é

te
l 

in
d

o
k

a
  

  
  

  
  

  
  

  

(1
=

 Ú
j 

b
e

je
g

y
z
é

s
 2

=
 A

d
a

tm
ó

d
o

s
ít

á
s

, 

3
=

 M
e

g
s

z
ű

n
é

s
)

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének, 

módosításának és 

megszűnésének 

időpontja

A kereskedelmi tevékenység helye
Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 

tevékenység formája (üzletben folytatott ker. tevékenység, 

mozgóbolt útján folytatott ker. tevékenység, 

bevásárlóközpontban folytatott ker. tevékenység, vásáron 

vagy piacon folytatott ker. tevékenység, közterületi 

értékesítés, üzleten kívüli kereskedelem, csomagküldő 

kereskedelem, automatából történő értékesítés)

A kereskedő

259/2005. 1. 2005. 05.09. Simon Pékség Kft. 8130 Enying, László király u. 10. 12781906-1581-113-07 - Kisláng - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

259-2/2009. 2. 2009. 02.09. Simon Pékség Kft. 8130 Enying, László király u. 22. Cg. 07-09-008410 12781906-1581-113-07 - Kisláng, Káloz, Csősz - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

259-2/2009. 2. 2016. 07.08. Simon Pékség Kft. 8130 Enying, László király u. 22. Cg. 07-09-008410 12781906-1581-113-07 Kisláng, Káloz, Csősz, Aba - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység

263-1/2008. 1. 2008. 05.06. Ambrus György 8130 Enying, Dózsa Gy. u. 101. 15305686 65376393-5610-231-07 -

Mátyásdomb, Kisláng, Soponya, Káloz, Dég, Füle, Perkáta, Seregélyes, Csajág, Lajoskomárom-

Középbogárd, Balatonfőkajár, Berhida, Jenő, Ádánd, Szabadhídvég, Mezőkomárom, Siójut, 

Nádasdladány, Küngös, Balatonszabadi

- - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

264-2/2008. 1. 2008. 03. 20. Simon Pékség Kft. 8130 Enying, László király u. 22. Cg. 07-09-008410 12781906-1581-113-07 - Ágostonpuszta, Mezőszilas, Pusztaegres, Sáregres, Igar, Igar-Vámszőlőhely - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

265-2/B/2013. 1. 2013. 07.04. Kockanarancs Kft. 8000 Székesfehérvár, Malom u. 47. Cg. 07-09-011787 13630913-4741-113-07 8130 Enying, Deák F. u. 2. - - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 07
30

-

17
00

 szombaton: 07
30

-

12
00

 vasárnap: zárva

Árbarát Diszkont 60 - 2013-07-02

266-2/B/2010. 1. 2010. 03.26. Farkas Károly 8130 Enying, Zalka M. u. 7. 20605360 60385406-4764-231-07 8130 Enying, István király u. 1. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőn: zárva      Kedd-

Péntekig: 07
00

-12
00

 13
00

-

17
00

 Szombattól-

vasárnapig: 06
00

-12
00

Tisztavíz 

Horgászbolt
25 - 2010-04-01

266-2/B/2010. 2. 2010. 12.08. Farkas Károly 8130 Enying, Zalka M. u. 7. 20605360 60385406-4764-231-07 8130 Enying, István király u. 1. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Keddtől-péntekig: 08
00

-

12
00 

13
00

-17
00 

Szombaton: 07
00

-12
00

Tisztavíz 

Horgászbolt
25 - 2010-04-01

266-2/B/2010. 3. 2012. 10.05. Farkas Károly 8130 Enying, Zalka M. u. 7. 20605360 60385406-4764-231-07 8130 Enying, István király u. 1. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Keddtől-péntekig: 08
00

-

12
00 

13
00

-17
00 

Szombaton: 07
00

-12
00

Tisztavíz 

Horgászbolt
25 - 2010-04-01

267-1/B/2012. 1. 2012. 01.05. „Agrárus „ Bt. 8130 Enying, Vásártér 2658/2 hrsz. Cg. 13-06-060418 20446758-4532-212-13 8130 Enying, Vásártér 2658/2 hrsz. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 07
30

-

16
00

, szombaton: 07
30

-

12
00

Dorker Kft. 210 - 2012-01-05

267-1/B/2012. 3. 2013. 06.19. „Agrárus „ Bt. 8130 Enying, Vásártér 2658/2 hrsz. Cg. 13-06-060418 20446758-4532-212-13 8130 Enying, Vásártér 2658/2 hrsz. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 07
30

-

16
00

, szombaton: 07
30

-

12
00

Dorker Kft. 210 - 2012-01-05

267-3/B/2014. 1. 2014. 02. 11.

La Maison Hungary 

Kereskedelmi 

Korlátolt Felelősségű 

Társaság

8130 Enying, Kossuth L. u. 36. Cg. 07-09-024753 24846686-4719-113-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 36. - - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

16
00

 szombaton: 08
00

-

13
00

 vasárnap: zárva

€ Marche 40 - 2014. 02. 11.

267-3/B/2014. 3. 2014. 03. 10.

La Maison Hungary 

Kereskedelmi 

Korlátolt Felelősségű 

Társaság

8130 Enying, Kossuth L. u. 36. Cg. 07-09-024753 24846686-4719-113-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 36. - - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

16
00

 szombaton: 08
00

-

13
00

 vasárnap: zárva

€ Marche 40 - 2014. 02. 11.

267-4/B/2014. 1. 2014. 04. 02. Zélig Ferenc 8130 Enying, Rákóczi u. 15. 36260340 66581851-4741-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 36. - - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől-péntekig: 08

00
-

17
00

 Szo: 08
00

-12
00

Számítástechnika 16 - 2014. 04. 03.

267-5/B/2014. 1. 2014. 08. 26. ALTINA Pékség Kft. 8130 Enying, Kossuth L. u. 36. Cg. 07-09-025211 24969062-1071-113-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 36. - - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 05
00

-

21
00

 szombaton: 06
00

-

20
00

 vasárnap: 07
00

-

20
00

Altina Pékség 110 - 2014. 09. 01.

267-5/B/2014. 3. 2015. ALTINA Pékség Kft. 8130 Enying, Kossuth L. u. 36. Cg. 07-09-025211 24969062-1071-113-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 36. - - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 05
00

-

21
00

 szombaton: 06
00

-

20
00

 vasárnap: 07
00

-

20
00

Altina Pékség 110 - 2014. 09. 01.

268-3/B/2009. 1. 2009. 12.08. Lukács Balázs László 8600 Siófok, Somogyi u. 62. 14544080 75068200-5248-231-14 8130 Enying, Kossuth L. u. 6. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 09
00

-

17
00

 Szombaton: 09
00

-

12
00

 Vasárnap: -

Lukácsékszer 30 - 2007-12-12

268-4/B/2011. 1. 2011. 03.25. Retimpol Kft. 8130 Enying, Attila u. 11. Cg. 07-09-020025 23183962-4778-113-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 6. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

17
00

. Szombaton: 08
00

-

12
00

Baby Shop 156 - 2011-03-24

268-4/B/2011. 3. 2011. 12.24. Retimpol Kft. 8130 Enying, Attila u. 11. Cg. 07-09-020025 23183962-4778-113-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 6. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

17
00

. Szombaton: 08
00

-

12
00

Baby Shop 156 - 2011-03-24

268-5/B/2011. 1. 2011. 03.25. Retimpol Kft. 8130 Enying, Attila u.11. Cg. 07-09-020025 23183962-4778-113-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 6. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 06
00

-

20
00 

szombaton 06
00

-

12
00

Fincsi- Timcsi Élelmiszer 48 - 2011-03-28

268-5/B/2011. 3. 2011. 05.06 Retimpol Kft. 8130 Enying, Attila u. 11. Cg.07-09-020025 23183962-4778-113-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 6. -1 - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 06
00

-

20
00 

szombaton 06
00

-

12
00

Fincsi-Timcsi Élelmiszer 48 - 2011-03-28

268-6/B/2011. 1. 2011. 05.30. Horváth István József 8130 Enying, Dr. Belák S. u. 19. 4410871 46024437-4941-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 6. IV. sz. üzlet - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig 08
00

-

17
00

,szombaton: 08
00

-

12
00

Eszti Néni Turkálója 20 - 2011-05-31

268-6/B/2011. 3. 2011. 12.12. Horváth István József 8130 Enying, Dr. Belák S. u. 19. 4410871 46024437-4941-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 6. IV. sz. üzlet - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig 08
00

-

17
00

,szombaton: 08
00

-

12
00

Eszti Néni 

Turkálója
20 - 2011-05-31

268-7/B/2011. 1. 2011. 12.12. Zsiga Klára 8130 Enying, Dr. Belák S. u. 19. 26184304 65707162-4779-231-07 Enying, Kossuth L. u. 6. IV.sz. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

12
00

, 13
00

-17
00

, 

Szombaton: 08
00

-12
00

Eszti Néni 

Turkálója
40 - 2011-12-16

268-7/B/2011. 3. 2012. 11. 12. Zsiga Klára 8130 Enying, Dr. Belák S. u. 19. 26184304 65707162-4779-231-07 Enying, Kossuth L. u. 6. IV.sz. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

12
00

, 13
00

-17
00

, 

Szombaton: 08
00

-12
00

Eszti Néni 

Turkálója
40 - 2011-12-16

268-8/B/2012. 1. 2012. 11. 12. Zsiga Klára 8130 Enying, Dr. Belák S. u. 19. 26184304 65707162-4779-231-07 Enying, Kossuth L. u. 6. VII. sz üzlet - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

12
00

, 13
00

-17
00

, 

Szombaton: 08
00

-12
00

Eszti Néni 

Turkálója
50 - 2012-11-14

268-8/B/2012. 3. 2012. 12.31. Zsiga Klára 8130 Enying, Dr. Belák S. u. 19. 26184304 65707162-4779-231-07 Enying, Kossuth L. u. 6. VII. sz üzlet - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

12
00

, 13
00

-17
00

, 

Szombaton: 08
00

-12
00

Eszti Néni 

Turkálója
50 - 2012-11-14

268-9/B/2013. 1 2013. 03.06. Horváth István Józsefné 8130 Enying, Kossuth L. u. 6/7. 32130086 66148270-4779-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 6. VII. sz. üzlet - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

12
00

 13
00

-17
00 

Szombaton: 08
00

-12
00 

Vasárnap: zárva

Eszti Néni 

Turkálója
50 - 2013.03.05.

268-9/B/2013. 3. 2013. 05.31.
Horváth István 

Józsefné
8130 Enying, Kossuth L. u. 6/7. 32130086 66148270-4779-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 6. VII. sz. üzlet - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

12
00

 13
00

-17
00 

Szombaton: 08
00

-12
00 

Vasárnap: zárva

Eszti Néni 

Turkálója
50 - 2013.03.05.

269-1/B/2012. 1. 2012. 12. 17. Zielbauer Zsolt 8151 Szabadbattyán, Máriatelep 1/a. 7023361 46273923-3109-231-07 Enying, Kossuth L. u. 6. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 09
00

-

17
00

, szombaton 08
30

-

12
00

Bútor és 

Lakberendezés 

Üzlet

100 -

269-1/B/2012. 2. 2013. 07.11. Zielbauer Zsolt 8151 Szabadbattyán, Máriatelep 1/a. 7023361 46273923-3109-231-07 Enying, Kossuth L. u. 6. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 09
00

-

17
00

, szombaton 08
30

-

12
00

Bútor és 

Lakberendezési 

Üzlet

120 -

270-2/B/2009. 1. 2009. 12.10.

A&DZS 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

1024 Budapest, Lövőház u. 12. 4/02. ép Cg. 01-09-735319 13440592-4711-113-01 8130 Enying, Kossuth . u. 6. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 07
00

-

16
00

 Szombaton: 07
00

-

14
00

TEJDISZKONT 44 -

270-3/B/2010. 1. 2010. 09.07. Winners Trade Kft. 8200 Veszprém, Veszprémvölgyi u. 116. Cg. 19-09-512667 22644794-4779-113-19 8130 Enying, Kossuth L. u. 6. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 09
00

-

17
00

 Szombaton: 08
00

-

12
00

 Vasárnap: zárva

Angol Használtruha 60 - 2010-09-08

300-1/B/2011. 1. 2011. 09.10. Nyikos Család Kft. 8130 Enying, Kossuth L. u. 8. Cg. 07-09-020782 23447480-5610-113-07 8130 Enying, Kossuth L u. 8. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől-vasárnapig: 

11
00

-21
00

Turul Ételbár 35 40

301-2/B/2009. 1. 2009. 12.17.
Magyar és Társa 

2000 Kft.

8131 Enying-Balatonbozsok, Mikszáth K. 

u. 3/B.
Cg. 07-09-006221 11603717-4321-113-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 29. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

16
00

 Szombaton: 07
00

-

11
00

VILLANY-VÍZ-

FŰTÉS
60 - 2007-10-10

301-2/B/2009. 3. 2010. 03.19.
Magyar és Társa 

2000 Kft.

8131 Enying-Balatonbozsok, Mikszáth K. 

u. 3/B.
Cg. 07-09-006221 11603717-4321-113-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 29. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

16
00

 Szombaton: 07
00

-

11
00

VILLANY-VÍZ-

FŰTÉS
60 - 2007-10-10

302-2/B/2010. 1. 2010. 01.07. Portik László 8130 Enying, Deák F. u. 12. 3912947 61799352-5610-231-07 8130 Enying, Szabadság tér 24.-26. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 07
00

-

16
00

 Szombaton: 07
00

-

13
00

„BUJDOSÓ BÜFÉ” 38 7 2009-03-25

302-2/B/2010. 2. 2010. 06.22. Portik László 8130 Enying, Deák F. u. 12. 3912947 61799352-5610-231-07 8130 Enying, Szabadság tér 24.-26. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől-vasárnapig: 

07
00

-16
00

„BUJDOSÓ BÜFÉ” 38 7 2009-03-25

302-2/B/2010. 2. 2012. 07.10. Portik László 8130 Enying, Deák F. u. 12. 3912947 61799352-5610-231-07 8130 Enying, Szabadság tér 24.-26. - - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől-vasárnapig: 

07
00

-16
00

„BUJDOSÓ BÜFÉ” 38 7 2009-03-25

2018.06.06  12:01 8/44.oldal



Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

év hó, nap neve székhelye

cégjegyzékszáma/egyé

ni vállalkozói 

nyilvántartási száma/ 

kistermelő 

regisztrációs száma

statisztikai számjele
Kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín 

esetében a címek)
mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a 

működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, 

vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 

kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése

a közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése (a jármű azonosítására használt 

jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása 

céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és 

időpontjának, illetve a szervezett utazás keretében tartott 

rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint 

az utazás időpontjának megjelölése

napi/heti nyitva tartási idő az üzlet elnevezése

az üzlet 

alapterülete 

(m
2
)

vendéglátó üzlet 

esetében 

befogadóképessége

a vásárlók 

könyve 

használatba 

vételének 

időpontja

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik

A
 n
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v
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rt
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s
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a
 v

é
te
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(1
=
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j 

b
e
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z
é

s
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=
 A

d
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tm
ó

d
o

s
ít

á
s

, 

3
=

 M
e

g
s

z
ű

n
é

s
)

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének, 

módosításának és 

megszűnésének 

időpontja

A kereskedelmi tevékenység helye
Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 

tevékenység formája (üzletben folytatott ker. tevékenység, 

mozgóbolt útján folytatott ker. tevékenység, 

bevásárlóközpontban folytatott ker. tevékenység, vásáron 

vagy piacon folytatott ker. tevékenység, közterületi 

értékesítés, üzleten kívüli kereskedelem, csomagküldő 

kereskedelem, automatából történő értékesítés)

A kereskedő

302-2/B/2010. 3. 2013. 04.02. Portik László 8130 Enying, Deák F. u. 12. 3912947 61799352-5610-231-07 8130 Enying, Szabadság tér 24.-26. - - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől-vasárnapig: 

07
00

-16
00

„BUJDOSÓ BÜFÉ” 38 7 2009-03-25

302-3/B/2014. 1. 2014. 08.25.
Flóra Virágvarázs 

2008 Kft.
8130 Enying, Vasvári u. 4. Cg. 07-09-014018 14186448-4776-113-07 8130 Enying, Szabadság tér 24-26. - - - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig 08
00

-

17
00

 szombaton és 

vasárnap: 08
00

-12
00

Virágvarázs 30 - 2014. 09. 01.

303-1/B/2011. 1. 2011. 07.20. Pharmaning Kft. 8130 Enying, Szabadság tér 26. Cg.01-09-950167 14079555-4773-113-07 8130 Enying, Szabadság tér 26. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől-péntekig:08

00
-

18
00

Phamaning Kft. 70 -

303-1/B/2011. 3. 2011. 10.07. Pharmaning Kft. 8130 Enying, Szabadság tér 26. Cg.01-09-950167 14079555-4773-113-07 8130 Enying, Szabadság tér 26. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől-péntekig:08

00
-

18
00

Pharmaning Kft. 70 -

311-2/B/2010. 1. 2010. 04.02. Morvai Gabriella
8131 Enying-Balatonbozsok, Mikszáth K. 

u. 1/b.
6611164 63475520-5610-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 3. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-vasárnapig: 

10
00

-20
00

Fagyizó Makilány 18 - 2010-04-02

311-3/B/2010. 2. 2010. 12.22.

Benett és Iza 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

8130 Enying, Váci M. u. 3. Cg.0709-019254 22983611-5610-113-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 3. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől-vasárnapig: 

10
00

-19
00

Makilány Fagyizó 15,5 - 2011-03-10

311-4/B/2013. 2. 2013. 04.11.

Benett és Iza 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

8130 Enying, Váci M. u. 3. Cg. 07-09-019254 22983611-5610-113-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 3. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 10
00

-

20
00

 szombattól-

vasárnapig: 09
00

-20
00

Eperke Fagyizó 18 - 2011-03-10

311-4/B/2013. 2. 2013. 08.16.

Benett és Iza 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

8130 Enying, Dózsa Gy. u. 121/b. Cg. 07-09-019254 22983611-5610-113-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 3. - - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől-péntekig: 09

00
-

20
00

Eperke Fagyizó 18 - 2011. 03. 10.

312-1/B/2010. 2. 2010. 03.03.
Szabó Kereskedelmi 

Kft.
8600 Siófok, Marosi u. 2. Cg. 14-09-301811 11236159-4711-113-14 8130 Enying, Váci M. u. 2754/26 hrsz. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 06
00

-

19
00

 Szombaton: 06
00

-

17
00

 Vasárnap: 07
00

-

13
00

Enying Center 1190 - 2008-03-11

312-2/B/2010. 2. 2010. 06.24.
CBA Kereskedelmi 

Kft.
2351 Alsónémedi, 2402 hrsz. Cg. 13-09-104542 10986772-4639-113-13 8130 Enying, Váci M. u. 2754/26 hrsz. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől – 

szombatig:06
00

-20
00 

Vasárnap: 07
00

-18
00

CBA Cent 

Élelmiszer 

Diszkont

1000 - 2010-06-15

312-5/B/2010. 2. 2015. 03. 10.
CBA Kereskedelmi 

Kft.
2351 Alsónémedi, 2402 hrsz. Cg. 13-09-104542 10986772-4639-113-13 8130 Enying, Váci M. u. 2754/26 hrsz. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-szombatig: 

06:00-20:00    

vasárnap: zárva           

nyitva tartó vasárnapok: 

2015. 08. 02.; 2015. 11. 

29.; 2015. 12. 06.; 

2015. 12. 13.; 2015. 12. 

20.

CBA Cent 

Élelmiszer 

Diszkont

1000 - 2010-06-15

312-6/B/2015. 1 2015. 10.12. Horváth Zoltánné 8163 Csajág, Vasút utca 11. 3710068 54093774-4711-231-19 8130 Enying, Váci M. u. 2754/26 hrsz. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 06:00-

19:00, szombat 6:00-

16:00    vasárnap: 

zárva          

BOZSOKI MAXI 

COOP
1034 - 2015-10-13

312-6/B/2018. 2. 2018. 02.21.

ALDI 

MAGYARORSZÁG 

ÉLELMISZER 

Élelmiszer 

Kereskedelmi Betéti 

Társaság

2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2. Cg. 13-06-058506 22234663-4711-117-13 8130 Enying, Váci M. u. 2754/26 hrsz. - - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

hétfőtől-szombatig: 

0700-2000, vasárnap: 

0800-1800

ALDI 1176 - 2018-08-02

313-2/B/2010. 1. 2010. 10.04.

NIVEUS SZOLG. 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

8171 Balatonvilágos, Rózsa u. 6. Cg. 19-09-511410 14717022-4778-113-19 8130 Enying, Kossuth u. 20. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 10
00

-

20
00

 szombaton: 08
00

-

20
00

 vasárnap: 14
00

-

20
00

Mini Trafik 25 - 2010-10-01

315-2/B/2014. 1. 2014. 05. 07. Nagyné Deák Judit 8130 Enying, külterület 0108/30 hrsz. 06 T 0575 79423584-0141-233-07        8130 Enying, Hősök tere 1/a. - - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység                              

hétfőtől-szombatig: 07
00

-

10
00

 16
00

-18
00 

vasárnap: 07
00

-10
00 

Friss Házitej 

Kimérő
20 - 2014. 05. 07.

315-2/B/2014. 3. 2014. 06. 03. Nagyné Deák Judit 8130 Enying, külterület 0108/30 hrsz. 06 T 0575 79423584-0141-233-07        8130 Enying, Hősök tere 1/a. - - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység                              

hétfőtől-szombatig: 07
00

-

10
00

 16
00

-18
00 

vasárnap: 07
00

-10
00 

Friss Házitej 

Kimérő
20 - 2014. 05. 07.

315-3/B/2016. 1. 2016.  12. 12. Molnár Ferenc 8130 Enying, Csokonai u. 27. 50956236 67926121-4722-231-07 8130 Enying, Hősök tere1/a. - - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőn: Zárva, keddtől-

péntekig: 07:00-17:00. 

Szombaton: 07:00-

12:00, vasárnap :Zárva

Fecó Húsbolt 20 -

316-1/B/2012. 1. 2012. 01.05. Csányi Lívia 8130 Enying, Székely B. u. 9. 26735888 65742967-4776-231-07 8130 Enying, Bocskai u. 4. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

12
00

, 13
00

-17
00

, 

szombaton.: 08
00

-12
00

Virág Üzlet 18,7 -

316-2/B/2013. 1. 2013. 02.28. Pannon-Pelso Kft. 8130 Enying, Bocskai u. 4. Cg. 07-09-017014 14877494-6831-113-07 8130 Enying, Bocskai u. 4. - - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység kedd-szerda: 16
30

-18
30 Filléres bolt 37 - 2013.02.28.

316-1/B/2012. 3. 2013. 06.03. Pannon-Pelso Kft. 8130 Enying, Bocskai u. 4. Cg. 07-09-017014 14877494-6831-113-07 8130 Enying, Bocskai u. 4. - - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység kedd-szerda: 16
30

-18
30 Filléres bolt 37 - 2013.02.28.

317-1/B/2014. 1. 2014. 05. 07. Nagyné Deák Judit 8130 Enying, külterület 0108/30 hrsz. 06 T 0575 79423584-0141-233-07       8130 Enying, László király u. 1. (piac) - - - - vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

318-1/2011. 1. 2011. 07.13. Tian Qi Kft. 1148 Budapest, Őrs Vezér tér 18. IV/16. Cg. 01-09-689248 12497694-4771-113-01 8130 Enying, Kossuth L. u. 5. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

17
00

 Szombaton: 08
00

-

12
00

HongKong Áruház 196,6 -

319-2/2013. 1. 2013. 05.14. Kalauz Réka 8130 Enying, Szabadság tér 9/a. 30493329 70871131-9602-231-07 8130 Enying, Hősök tere 1. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

12
00

 13
00

-17
00 

Szombaton: 08
00

-12
00 

Vasárnap: zárva

Papír, írószer, 

ajándéktárgy, 

informatika

20 - 2013.05.15.

319-2/2013. ###### 2015. ######## Kalauz Réka 8130 Enying, Szabadság tér 9/a. 30493329 70871131-9602-231-07 8130 Enying, Hősök tere 1. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-

12
00

 13
00

-17
00 

Szombaton: 08
00

-12
00 

Vasárnap: zárva

Papír, írószer, 

ajándéktárgy, 

informatika

20 - 2013.05.15.

319-3/2015. 1. 2015. ########
Pollákné Kalauz 

Erika
8130 Enying, Szabadság tér 9/a. 21749359 606161130149-231-07 8130 Enying, Hősök tere 1. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
30

-

12
00

 13
00

-17
00 

Szombaton: 08
30

-12
00 

Vasárnap: zárva

Papír, írószer, 

ajándékbolt 

KLPC.EU 

Számítástechnikai 

eszközök, 

informatikai 

szolgáltatások

20 - 2015-07-08

319-2/B/2016 1. 2016. 05.13. Zsargó Balázs 8130 Enying, Budai Nagy Antal u. 64. 38355285 66735768-4779-231-07 8130 Enying, Hősök tere 1. - - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőn, szerdán, 

pénteken: 08
00

-

12
00

,12
30

-16
30

KE-DO 

Használtruha
20 2016.05.18.

319-2/B/2016, 3. 2017. 05. 20. Zsargó Balázs 8130 Enying, Budai Nagy Antal u. 64. 38355285 66735768-4779-231-07 8130 Enying, Hősök tere 1. - - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőn, szerdán, 

pénteken: 08
00

-

12
00

,12
30

-16
30

20 2016.05.18.

323-1/2009 1. 2009. 10. 19. Zics Attila 8130 Enying, Váci M. u. 8. 19463227 77039530-4613-231-07 8130 Enying, Váci M. u. 8. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Szombattól-vasárnapig: 

09
00

-12
00

Fa és Építőanyag 

Kereskedés
150 - 2009-10-18

2018.06.06  12:01 9/44.oldal



Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

év hó, nap neve székhelye

cégjegyzékszáma/egyé

ni vállalkozói 

nyilvántartási száma/ 

kistermelő 

regisztrációs száma

statisztikai számjele
Kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín 

esetében a címek)
mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a 

működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, 

vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 

kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése

a közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése (a jármű azonosítására használt 

jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása 

céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és 

időpontjának, illetve a szervezett utazás keretében tartott 

rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint 

az utazás időpontjának megjelölése

napi/heti nyitva tartási idő az üzlet elnevezése

az üzlet 

alapterülete 

(m
2
)

vendéglátó üzlet 

esetében 

befogadóképessége

a vásárlók 

könyve 

használatba 

vételének 

időpontja

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik

A
 n
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il

v
á

n
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rt
á

s
b
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 v

é
te
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á
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y
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s
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é
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l 
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d

o
k

a
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=

 Ú
j 

b
e
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g
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é

s
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=
 A

d
a

tm
ó

d
o

s
ít

á
s

, 

3
=

 M
e

g
s

z
ű

n
é

s
)

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének, 

módosításának és 

megszűnésének 

időpontja

A kereskedelmi tevékenység helye
Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 

tevékenység formája (üzletben folytatott ker. tevékenység, 

mozgóbolt útján folytatott ker. tevékenység, 

bevásárlóközpontban folytatott ker. tevékenység, vásáron 

vagy piacon folytatott ker. tevékenység, közterületi 

értékesítés, üzleten kívüli kereskedelem, csomagküldő 

kereskedelem, automatából történő értékesítés)

A kereskedő

324-

1/B/2010.
1. 2010. 04.01.

Lidl Magyarország 

Kereskedelmi Bt.
1037 Budapest, Rádl árok 6. Cg. 01-06-757718 21588017-4711-212-01 8130 Enying, Rákóczi u. 5. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-vasárnapig: 

07
00

-20
00 Lidl Áruház 1067 - 2010-04-22

324-

1/B/2010.
2. 2010. 05.21.

Lidl Magyarország 

Kereskedelmi Bt.
1037 Budapest, Rádl árok 6. Cg. 01-06-757718 21588017-4711-212-01 8130 Enying, Rákóczi u. 5. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

2010. június 01-től 

2010. augusztus 31-ig                     

Hétfőtől-vasárnapig: 

07
00

-21
00 

2010. 

szeptember 01-től 

hétfőtől -vasárnapig: 

0
700

-20
00

Lidl Áruház 1067 - 2010-04-22

324-

1/B/2010.
2. 2015. 02. 23.

Lidl Magyarország 

Kereskedelmi Bt.
1037 Budapest, Rádl árok 6. Cg. 01-06-757718 21588017-4711-212-01 8130 Enying, Rákóczi u. 5. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

2015. március 01. -től: 

hétfőtől-vasárnapig: 

07:00-21:00 óráig 

2015. március 15.-től: 

hétfőtől-szombatig: 

07:00-21:00 óráig

Lidl Áruház 1067 - 2010-04-22

324-

1/B/2010.
2. 2015. ########

Lidl Magyarország 

Kereskedelmi Bt.
1037 Budapest, Rádl árok 6. Cg. 01-06-757718 21588017-4711-212-01 8130 Enying, Rákóczi u. 5. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

2015. március 01. -től: 

hétfőtől-vasárnapig: 

07:00-21:00 óráig 

2015. március 15.-től: 

hétfőtől-szombatig: 

07:00-21:00 óráig

Lidl Áruház 1067 - 2010-04-22

325-1/B/2010 1. 2010. 04.02. Morvai Gabriella 8131 Enying-Balatonbozsok, Mikszáth K. u. 1/b. 6611164 63475520-5610-231-07 - - - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől-vasárnapig: 12

00
-

20
00

Makákó Fagyizó - - 2010-04-02

325-1/B/2010 3. 2010. 12.20. Morvai Gabriella 8131 Enying-Balatonbozsok, Mikszáth K. u. 1/b. 6611164 63475520-5610-231-07 - - - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől-vasárnapig: 12

00
-

20
00

Makákó Fagyizó - - 2010-04-02

327-1/B/2010. 1. 2010. 05.12.

S-FOOD Gastronomy 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 14. Cg. 06-09-006901 12479313-5610-113-06 8130 Enying, Vas Gereben u. 1. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység Hétfőtől-péntekig: 08
00

-16
00 

Szirombontogató 

Óvoda 

Tálalókonyha

20,92 - 2010-05-17

328-1/B/2010. 1. 2010. 05.12.

S-FOOD Gastronomy 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 14. Cg. 06-09-006901 12479313-5610-113-06 8130 Enying, Kossuth L. u. 25. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység Hétfőtől-péntekig: 08
00

-16
00 

Szirombontogató 

Óvoda 

Tálalókonyha

30,62 - 2010-05-17

329-1/B/2010. 1. 2010. 05.12.

S-FOOD Gastronomy 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 14. Cg. 06-09-006901 12479313-5610-113-06 8130 Enying-Balatonbozsok, Fő u. 129. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység Hétfőtől-péntekig: 08
00

-16
00 

Szirombontogató 

Óvoda 

Tálalókonyha

21,89 - 2010-05-17

330-1/B/2010. 1. 2010. 05.12.

S-FOOD Gastronomy 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 14. Cg. 06-09-006901 12479313-5610-113-06 8130 Enying, Hősök tere 5. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől-vasárnapig 08

00
-

10
00

 11
30

-13
30

 16
30

-18
30

ESZI Tálalókonyha 47,11 - 2010-05-14

331-1/B/2010. 1. 2010. 05.12.

S-FOOD Gastronomy 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 14. Cg. 06-09-006901 12479313-5610-113-06 8130 Enying, Szabadság tér 2. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől-vasárnapig 08

00
-

10
00

 11
30

-13
30 

ESZI Tálalókonyha 60,29 - 2010-05-14

332-1/B/2010. 1. 2010. 05.27.
HÁRS Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.
8130 Enying, Móra F. u. 4. Cg. 07-09-007391 12512948-4120-113-07 8130 Enying, Fő u. 117. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-vasárnapig:06
00

-

17
00

HÁRS ABC 66 - 2010-07-01

332-1/B/2010. 2. 2013. 01.30.
HÁRS Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.
8130 Enying, Móra F. u. 4. Cg. 07-09-007391 12512948-4120-113-07 8130 Enying, Fő u. 117. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-vasárnapig: 06
00

-

17
00

HÁRS ABC 66 - 2010-07-01

332-1/B/2010. 2 2014. 03. 07.
HÁRS Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.
8130 Enying, Móra F. u. 4. Cg. 07-09-007391 12512948-4120-113-07 8130 Enying, Fő u. 117. - - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-szombatig: 06
00

-17
00 

vasárnap: zárva
HÁRS ABC 66 - 2010-07-01

332-1/B/2010. 2 2014. 11.12.
HÁRS Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.
8130 Enying, Móra F. u. 4. Cg. 07-09-007391 12512948-4120-113-07 8130 Enying, Fő u. 117. - - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig:05:30-

09:00 és 15:30-17:00 óráig 

szombaton: 05:30-10:00 

óráig, vasárnap: zárva

HÁRS ABC 66 - 2010-07-01

332-1/B/2010. 3 2017 12. 23.
HÁRS Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.
8130 Enying, Móra F. u. 4. Cg. 07-09-007391 12512948-4120-113-07 8130 Enying, Fő u. 117. - - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig:05:30-

09:00 és 15:30-17:00 óráig 

szombaton: 05:30-10:00 

óráig, vasárnap: zárva

HÁRS ABC 66 - 2010-07-01

333-1/B/2010. 1. 2010. 05.27.
HÁRS Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.
8130 Enying, Móra F. u. 4. Cg. 07-09-007391 12512948-4120-113-07 8130 Enying, Fő u. 117. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-16
00 

Szombaton: 08
00

-10
00

HÁRS 

ÉPÍTŐANYAG
200 - 2010-07-01

334-1/B/2010. 1. 2010. 07.07.

PLAYPARC-GD Faipari, 

Export-Import, 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

7025 Bölcske, külterület 0450/2. hrsz. Cg. 17-09-007845 22635071-4673-113-17 8130 Enying, Vásár tér 1. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől-vasárnapig: 08

00
-

18
00

Piactér GD 

Kertcentrum
3241 - 2010-07-07

335-1/B/2010. 1. 2010. 08.03. Földy Bulcsú 8200 Veszprém, Fenyves u. 36. 18965135 60190592-4779-231-19 8130 Enying, Szabadság tér 6.

-

- - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől-péntekig: 08

00
-16

30 

Szombaton: 08
00

-12
00

Angol Használt 

Ruha
43 - 2010-08-02
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Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

év hó, nap neve székhelye

cégjegyzékszáma/egyé

ni vállalkozói 

nyilvántartási száma/ 

kistermelő 

regisztrációs száma

statisztikai számjele
Kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín 

esetében a címek)
mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a 

működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, 

vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 

kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése

a közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése (a jármű azonosítására használt 

jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása 

céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és 

időpontjának, illetve a szervezett utazás keretében tartott 

rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint 

az utazás időpontjának megjelölése

napi/heti nyitva tartási idő az üzlet elnevezése

az üzlet 

alapterülete 

(m
2
)

vendéglátó üzlet 

esetében 

befogadóképessége

a vásárlók 

könyve 

használatba 

vételének 

időpontja

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik

A
 n

y
il

v
á

n
ta

rt
á

s
b

a
 v

é
te

l 
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á
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a
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é
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a
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=

 Ú
j 

b
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y
z
é

s
 2

=
 A

d
a

tm
ó

d
o

s
ít

á
s

, 

3
=

 M
e

g
s

z
ű

n
é

s
)

A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének, 

módosításának és 

megszűnésének 

időpontja

A kereskedelmi tevékenység helye
Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 

tevékenység formája (üzletben folytatott ker. tevékenység, 

mozgóbolt útján folytatott ker. tevékenység, 

bevásárlóközpontban folytatott ker. tevékenység, vásáron 

vagy piacon folytatott ker. tevékenység, közterületi 

értékesítés, üzleten kívüli kereskedelem, csomagküldő 

kereskedelem, automatából történő értékesítés)

A kereskedő

335-1/B/2010. 3. 2011. 04.20. Földy Bulcsú 8200 Veszprém, Fenyves u. 36. 18965135 60190592-4779-231-19 8130 Enying, Szabadság tér 6.

-

- - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől-péntekig: 08

00
-16

30 

Szombaton: 08
00

-12
00

Angol Használt 

Ruha
43 - 2010-08-02

335-2/B/2011. 1. 2011. 04.20. Takács Nikolett 8130 Enying, Dózsa Gy. u. 103. 2316084 60813303-6779-231-07 8130 Enying, Szabadság tér 6. - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől-péntekig: 08

00
-17

00
, 

Szombaton: 08
00

-12
00

Niki Turi 46 - 2011-04-22

335-2/B/2011. 3. 2012. 03.07. Takács Nikolett 8130 Enying, Dózsa Gy. u. 103. 2316084 60813303-6779-231-07 8130 Enying, Szabadság tér 6. - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől-péntekig: 08

00
-17

00
, 

Szombaton: 08
00

-12
00

Niki Turi 46 - 2011-04-22

335-3/B/2013. 1. 2013. 02.27. Bognár Mátyás 8130 Enying, Szabadság tér 6. 31226284 66048651-4779-231-07 8130 Enying, Szabadság tér 6. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-szerdáig: 08
00

-14
00 

csütörtöktől-péntekig: 08
00

-

16
00 

szombaton és vasárnap 

zárva

Garbo  42 - 2013.03.05.

336-1/B/2010. 1. 2010. 07.28. Fazekas Imréné 6320 Solt, Mikszáth K. u. 29. 20761691 60422808-4781-231-03 - - - - közterületi értékesítés - - - - -

337-1/B/2011. 1. 2011. 05.18. Enyingi BÉSZ 8130 Enying, Mikó Tanya Cg.: 07-02-001296 11842417-5121-129-07 8130 Enying, Mikó Tanya (096/17 hrsz.) - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfő-szerda-péntek:08

00
-

09
00

Enyingi BÉSZ 20 - 2011-05-20

338-1/B/2011. 1. 2011. 09.19. Balogh István 8130 Enying, Móricz Zs. u. 10. 25340495 60949592-5610-231-07 - Dunaföldvár, Dunaújváros, Velence, Székesfehérvár, Csopak, Agárd - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - 2011-09-19

338-1/B/2011. 2. 2012. 05.29. Balogh István 8130 Enying, Móricz Zs. u. 10. 25340495 60949592-5610-231-07 - Dunaföldvár, Dunaújváros, Velence, Székesfehérvár, Csopak, Agárd, Balatonakarattya, Várpalota - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység 2011-09-19

338-1/B/2011. 2. 2012. 07.16. Balogh István 8130 Enying, Móricz Zs. u. 10. 25340495 60949592-5610-231-07
Dunaföldvár, Dunaújváros, Velence, Székesfehérvár, Csopak, Agárd, Balatonakarattya, Várpalota, Siójut, Dég, 

Kisbér, Zirc, Börgönd
- - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység 2011-09-19

338-1/B/2011. 2. 2012. 07.29. Balogh István 8130 Enying, Móricz Zs. u. 10. 25340495 60949592-5610-231-07
Dunaföldvár, Dunaújváros, Velence, Székesfehérvár, Csopak, Agárd, Balatonakarattya, Várpalota, Siójut, Dég, 

Kisbér, Zirc, Börgönd, Ádánd, Polgárdi, Mátyásdomb, Nagyberény, Kisláng
- - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység 2011-09-19

338-1/B/2011. 2. 2012. 08.17. Balogh István 8130 Enying, Móricz Zs. u. 10. 25340495 60949592-5610-231-07

Dunaföldvár, Dunaújváros, Velence, Székesfehérvár, Csopak, Agárd, Balatonakarattya, Várpalota, Siójut, Dég, 

Kisbér, Zirc, Börgönd, Ádánd, Polgárdi, Mátyásdomb, Nagyberény, Kisláng, Szabadbattyán, Csatka, mezőfalva, 

Alsóörs

- - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység 2011-09-19

338-1/B/2011. 2. 2013. 06.11. Balogh István 8130 Enying, Móricz Zs. u. 10. 25340495 60949592-5610-231-07 -

Agárd, Csopak, Dunaújváros, Dunaföldvár, Székesfehérvár, Velence, Balatonvilágos, Balatonkenese, Enying, 

Balatonakarattya, Várpalota, Siójut, Dég, Kisbér, Zirc, Börgönd, Ádánd, Mátyásdomb, Nagyberény, Polgárdi, Kisláng, 

Szabadbattyán, Csatka, Mezőfalva, Alsóörs, Ságvár, Csákberény, Siófok, Szabadhídvég, Felsőörs, Kőszárhegy, 

Seregélyes, Sárbogárd, Zirc

- - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

338-1/B/2011. 2. 2013. 06.24. Balogh István 8130 Enying, Móricz Zs. u. 10. 25340495 60949592-5610-231-07 -

Agárd, Csopak, Dunaújváros, Dunaföldvár, Székesfehérvár, Velence, Balatonvilágos, Balatonkenese, Enying, 

Balatonakarattya, Várpalota, Siójut, Dég, Kisbér, Zirc, Börgönd, Ádánd, Mátyásdomb, Nagyberény, Polgárdi, Kisláng, 

Szabadbattyán, Csatka, Mezőfalva, Alsóörs, Ságvár, Csákberény, Siófok, Szabadhídvég, Felsőörs, Kőszárhegy, 

Seregélyes, Sárbogárd, Zirc, Pétfürdő, Tata

- - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

338-1/B/2011. 2. 2013. 07.08. Balogh István 8130 Enying, Móricz Zs. u. 10. 25340495 6094952-5610-231-07 -

Agárd, Csopak, Dunaújváros, Dunaföldvár, Székesfehérvár, Velence, Balatonvilágos, Balatonkenese, Enying, 

Balatonakarattya, Várpalota, Siójut, Dég, Kisbér, Zirc, Börgönd, Ádánd, Mátyásdomb, Nagyberény, Polgárdi, Kisláng, 

Szabadbattyán, Csatka, Mezőfalva, Alsóörs, Ságvár, Csákberény, Siófok, Szabadhídvég, Felsőörs, Kőszárhegy, 

Seregélyes, Sárbogárd, Zirc, Pétfürdő, Tata, Tápszentmiklós, Bakonyszentlászló

- - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

339-1/B/2011. 1. 2011. 10.05. Cornexi Food Kft. 2700 Cegléd, Dorottya u. 2. Cg. 13-09-132674 8130 Enying, Rákóczi u. 39/a. - - - - Hétfőtől-péntekig: 07
00

-16
00 Raktár 615,93 - -

340-1/B/2011. 1. 2011. 10.20. Fodor Balázs 8131Enying, Arany J. u. 10. 4083652 61283125-1920-231-07 országos - - vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

341-1/B/2011. 1. 2011. 10.24. Pannon-Pelso Kft. 8130 Enying, Bocskai u. 4. Cg.07-09-017014 14877494-6831-113-07 8130 Enying, Bocskai u. 4. üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-12
00

, 

13
00

-17
00

, Szombaton: 08
00

-

12
00

Rongybaba 

Böngészde
37 - 2011-10-24

341-1/B/2011. 3. 2012. 07.04. Pannon-Pelso Kft. 8130 Enying, Bocskai u. 4. Cg. 07-09-017014 14877494-6831-113-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 8. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-12
00

, 

13
00

-17
00

, Szombaton: 08
00

-

12
00

Rongybaba 

Böngészde
37 - 2011-10-24

342-1/B/2012. 1. 2012. 01.05. Dorker Kft. 6500 Baja, Szegedi út 102. Cg. 03-09-106423 11574862-4531-113-03 8130 Enying, Vásártér 2658/2hrsz. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől-péntekig: 07

30
-16

00
, 

szombaton 07
30

-12
00

Dorker Kft. 210 - 2012-01-02

343-1/B/2012. 1. 2012. 04.05. Világhruha Kft. 8131 Enying, Tamási Á. u. 12. Cg.07-09-014083 14198614-4616-113-07 - országos - - vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység

344-1/B/2012. 1. 2012. 06.26. VilághRuha Kft. 8131 Enying, Tamási Á. u. 12. Cg.07-09-014083 14198614-4616-113-07 - - -1 - csomagküldő kereskedelem

345-1/B/2012 1. 2012. 07.04. Tóth Gyula Zoltán 8130 Enying, Rákóczi u. 2. 2865153 62837260-0111-231-07 8130 Enying, Külterület 0156/30 hrsz. - - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység
Úsztatói Halastavi 

Ivó
48 30 2012-07-06

345-1/2012. 3. 2012. 07.17. Tóth Gyula Zoltán 8130 Enying, Rákóczi u. 2. 2865153 62837260-0111-231-07 8130 Enying, Külterület 0156/30 hrsz. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Úsztatói Halastavi 

Ivó
48 30 2012-07-06

346-1/B/2012. 1. 2012. 07.18. Madár Zoltán 8130 Enying, Csokonai u. 21. 20645915 60394363-4711-231-07 8130 Enying, Csokonai u. 21. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől-péntekig: 07

00
-10

00
, 

14
00

-22
00

Kis Vigadó 50 15 2012-07-23

346-1/B/2012. 3. 2014. 09. 01. Madár Zoltán 8130 Enying, Csokonai u. 21. 20645915 60394363-4711-231-07 8130 Enying, Csokonai u. 21. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől-péntekig: 07

00
-10

00
, 

14
00

-22
00

Kis Vigadó 50 15 2012-07-23

346-2/B/2014. 1. 2014. 09. 19. Bostyai Magdolna 8130 Enying, Juhász Gy. u. 55. 38991481 66782124-5630-231-07 8130 Enying, Csokonai u. 21. - - - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység

Pénteken: 16
00

-22
00 

szombaton és vasárnap: 

07
00

-22
00

Kis Vigadó Söröző 44 15

347-1/B/2012. 1. 2012. 09.04. Beck Gáborné 8130 Enying, Berzsenyi D. u. 1. EV 172748 46531689-5248-231-07 - - - - vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység

348-1/B/2012. 1. 2012. 10.30. Benett és Iza Kft. 8130 Enying, Váci M. u. 3. Cg. 07-09-019254 22983611-5610-113-07 8130 Enying, Dózsa Gy. u. 121/a. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

A pizzéria átmenetileg zárva 

tart. A fagyizó nyitva tartási 

ideje: Hétfőtől-vasárnapig: 

11
00

-23
00

Bella Fagyizó-

Pizzéria
73 12 2012-11-02

348-1/B/2012. 2. 2013. 08.16.

Benett és Iza 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

8130 Enying, Dózsa Gy. u. 121/b. Cg. 07-09-019254 22983611-5610-113-07 8130 Enying, Dózsa Gy. u. 121/a. - - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől-vasárnapig. 11

00
-

21
00

Bella Pizzéria 15 8 2012-11-02

349-1/B/2012. 1. 2012. 11. 13. Kalauz Réka 8130 Enying, Szabadság tér 9/a. 30493329 70871131-9602-231-07 - országos vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység

349-2/B/2012. 2. 2013. 02.04. Kalauz Réka 8130 Enying, Szabadság tér 9/a. 30493329 70871131-9602-231-07 - országos vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység

350-1/B/2012. 1. 2012. 11.13. Kalauz Réka 8130 Enying, Szabadság tér 9/a. 30493329 70871131-9602-231-07 - - országos csomagküldő kereskedelem

350-2/B/2013. 2 2013. 02.04. Kalauz Réka 8130 Enying, Szabadság tér 9/a. 30493329 70871131-9602-231-07 - - országos csomagküldő kereskedelem

351-1/B/2012. 1. 2012. 11. 21. Szabadi Rita 8135 Dég, Bajcsy-Zs. u. 3. 21155502 76993507-4776-231-07 8130 Enying, Fő u. 90. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység H-V: 0800-1700 2012-11-28

352-1/B/2013. 1. 2013 01.16. Kalauz Imréné 8130 Enying, Nagyatádi u. 44/a. 2786713 46219877-5630-231-07 8130 Enying, Nagyatádi u. 44/a. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység H-V: 06
00

-21
00

Faház Söröző 48 - 2013-01-17

353-1/B/2013. 1. 2012. 11.08. IKR Kft. 2943 Bábolna, IKR park Cg. 11-10-000083 10305863-4661-114-11 8130 Enying, 0110 hrsz. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység Hétfőtől-péntekig: 07
00

-15
30

IKR Kft. Enyingi 

Fióktelep
400 -

- -- mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - -25340495 6094952-5610-231-07 -

Agárd, Csopak, Dunaújváros, Dunaföldvár, Székesfehérvár, Velence, Balatonvilágos, Balatonkenese, Enying, 

Balatonakarattya, Várpalota, Siójut, Dég, Kisbér, Zirc, Börgönd, Ádánd, Mátyásdomb, Nagyberény, Polgárdi, Kisláng, 

Szabadbattyán, Csatka, Mezőfalva, Alsóörs, Ságvár, Csákberény, Siófok, Szabadhídvég, Felsőörs, Kőszárhegy, 

Seregélyes, Sárbogárd, Zirc, Pétfürdő, Tata, Tápszentmiklós, Bakonyszentlászló, Pusztakovácsi, Budapest, 

Rácalmás

-338-1/B/2011. 2. 2013. 08.01. Balogh István 8130 Enying, Móricz Zs. u. 10.
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Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

év hó, nap neve székhelye

cégjegyzékszáma/egyé

ni vállalkozói 

nyilvántartási száma/ 

kistermelő 

regisztrációs száma

statisztikai számjele
Kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín 

esetében a címek)
mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a 

működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, 

vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 

kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése

a közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése (a jármű azonosítására használt 

jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása 

céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és 

időpontjának, illetve a szervezett utazás keretében tartott 

rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint 

az utazás időpontjának megjelölése

napi/heti nyitva tartási idő az üzlet elnevezése

az üzlet 

alapterülete 

(m
2
)

vendéglátó üzlet 

esetében 

befogadóképessége

a vásárlók 

könyve 

használatba 

vételének 

időpontja

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik
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A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének, 

módosításának és 

megszűnésének 

időpontja

A kereskedelmi tevékenység helye
Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 

tevékenység formája (üzletben folytatott ker. tevékenység, 

mozgóbolt útján folytatott ker. tevékenység, 

bevásárlóközpontban folytatott ker. tevékenység, vásáron 

vagy piacon folytatott ker. tevékenység, közterületi 

értékesítés, üzleten kívüli kereskedelem, csomagküldő 

kereskedelem, automatából történő értékesítés)

A kereskedő

353-2/B/2016. 1. 2016. 04 21
Agrotec Magyarország 

Kft.
2900 Komárom, Puskás Tivadar. u. 4/A. Cg.11-09-022291 13995889-4661-113-11 8130 Enying, 0110 hrsz. üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység Hétfőtől-péntekig 0700-1530

Hétfőtől-péntekig 0700-

1530 2016-04-21

354-1/B/2013. 1. 2013. 02.28. Pannon-Pelso Kft. 8130 Enying, Bocskai u. 4. Cg. 07-09-017014 14877494-6831-113-07 - - - - csomagküldő kereskedelem - - - - 2013.02.28.

355-1/B/2013. 1. 2013. 04.11.

Benett és Iza 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

8130 Enying, Váci M. u. 3. Cg. 07-09-019254 22983611-5610-113-07 -
 LXV- 057: Enying-Balatonbozsok, Lepsény, Polgárdi, Balatonfőkajár, Jenő, Füle, Nádasdladány, Sárkeszi, 

Sárszentmihály, Úrhida
- - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - -

355-1/B/2013. 2. 2013. 08.16.

Benett és Iza 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

8130 Enying, Dózsa Gy. u. 121/b. Cg. 07-09-019254 22983611-5610-113-07 -
LXV-057: Enying, Balatonfőkajár, Füle, Jenő, Csajág, Küngös, Berhida, Sárkeszi, Nádasdladány, Polgárdi, Lepsény, 

Sárszentmihály, Úrhida
- - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

356-1/B/2013. 1. 2013. 06.18. Horváth Istvánné 8130 Enying, Dr. Belák S. u. 19. 32130086 66148270-4779-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 6. (II. sz. üzlet) - - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 08
00

-12
00 

13
00

-17
00

 Szombaton: 08
00

-

12
00

 Vasárnap: zárva

Eszti Néni Turkálója 50 - 2013.06.17.

357-1/B/2013. 1. 2013. 06.25. Mikó Ferenc 8130 Enying, Mikó tanya 1. 32806881 75061485-4726-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 5. - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől-vasárnapig: 06

00
-

20
00

Dohánybolt 40 - 2013.07.01.

357-2/B/2014. 2. 2014. 01. 13. Mikó Ferenc 8130 Enying, Mikó tanya 1. 32806881 75061485-4726-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 5. - - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől csütörtökig: 05
30

-

20
00

 péntektől-szombatig 

05
30

-22
00 

vasárnap 06
00

-20
00

Nemzeti Dohánybolt 46 - -

358-1/B/2013. 1. 2013. 06.25. Mikó Ferenc 8130 Enying, Mikó tanya 1. 32806881 75061485-4726-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 5. - - - automatából történő értékesítés
Hétfőtől-vasárnapig: 06

00
-

20
00

Dohánybolt 40 - 2013. 07.01.

359-1/B/2015. 1. 2015. 02. 05. Inter-Natura-Gold Kft. 1142 Budapest, Szőnyi u. 33/a. Cg. 01-09-199129 23748781-4799-113-01 8130 Enying, Bocskai u. 1. - Ország egészére kiterjedő -
              Vas Gereben Művelődési Ház Enying, Bocskai u. 1.                 

a rendezvény ideje: 2015. 02. 23.
üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

360-1/B/2015. 1. 2015. 05.26. Inter-Natura-Gold Kft. 1142 Budapest, Szőnyi út. 33/a. Cg. 01-09-199129 23748781-4799-113-01 8130 Enying, Bocskai u. 1. - Ország egészére kiterjedő -
              Vas Gereben Művelődési Ház Enying, Bocskai u. 1.                 

a rendezvény ideje: 2015.05.26.
üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

360-2/B/2015. 1. 2015. 09.10. Inter-Natura-Gold Kft. 1142 Budapest, Szőnyi út. 33/a. Cg. 01-09-199129 23748781-4799-113-01 8130 Enying, Bocskai u. 1. - Ország egészére kiterjedő -
              Vas Gereben Művelődési Ház Enying, Bocskai u. 1.                 

a rendezvény ideje: 2015.09.10.
üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

360-1/B/2016. 1. 2016. 04.29. La-Cuki Kft. 8136 Lajoskomárom, Enyingi u. 11/a. Cg. 07-09-013820 14137248-1071-113-07 Enying, Szabadság tér 22. - - - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység 10
00

-19
00 La-Cuki Fagyizó 49 2016.04.28.

361-1/B/2015. 1. 2015. 05.18. Kurdi Elektro Kft. 8130 Enying, Kossuth Lajos utca 36/A. Cg.07-09-025433 25047141-9521-113-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 36/A. üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtól Péntekig 9-12 és 13-

16
Kurdi Elektro 25,3

361-1/B/2016. 1. 2016. 05.13. Polgárné Töttösi Renáta 8130 Enying, Attila u. 11. 50492927 67615649-4711-231-07 8130 Enying, Attila u. 11. üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig:06:00-

12:00, 14:00-17:00 

szombaton, vasárnap: 07:00-

12:00

Mini ABC 30 2016.05.13.

362-1/B/2015. 1. 2015. 2015-07-08 Pollákné Kalauz Erika 8130 Enying, Szabadság tér 9/a. 21749359 6,06161E+16 - országos vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység

363-1/B/2015. 1. 2015. 2015-08-17 ALBA HO-BO 2015 Kft. 8130 Enying, Nagyatádi u. 2. 07-09-026195 25345724-4719-113-07 - - - - üzletben folyatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtól Péntekig 8-17, 

szombat 8-12

Festék, Vegyiárú, 

Rövidárú, 

Számítástechnikai 

termékek  

forgalmazása és 

javítása

87

364-1/B/2016. 1. 2016. 08 31 Dajbukát Péter 8130 Enying, kossuth L. u. 12. 50294729 674480021-4511-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 12. - - - - űzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfőtől-vasárnapig: 12:00-

16:00
Autókereskedés 70 -

365-1/B/2016. '1. 2016. 09. 05. S-Food Gastronomy Kft. 1119 Budapest, Fehérvári út 85. 01-09-984173 12479313-5610-113-01 8130 Enying, Rákóczi u. 33. üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfőtől-péntekig: 07:00-

16:00, szombat-

vasárnap:zárva

Enyingi 

Szirombontogató 

Óvoda 

474,47m2 47 2016. 09. 05.

366-1/B/2017. 1. 2017. 07. 18. ALBA HO-BO 2015. Kft. 8130 Enying, Nagyatádi u. 2. 07-09-026195 25345724-4719-113-07 vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység

367-1/B/2018. 1. 2018. 01.29. Pavelka Szabolcs 8131 Enying, Arany J. u. 8. 39952854 66848482-4329-231-07 országos jelleggel üzleten kívüli kereskedelem

368-1/B/2018. 1. 2018. 03.14.
PUDELKA-TETŐ 

Építőipari Kft.
8130 Enying, Mátyás király u. 37. Cg. 07-09-025239 24984285-4391-113-07 üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

hétfőtől-péntekig: 0700-1600 

szombaton: 0700-1200 

vasárnap: zárva

PUDELKA-TETŐ 

KFT.
60 - 2018-04-03

369-1/B/2018. 1. 2018. 05.22.

BENDI-UNIVERSAL 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

8130 Enying, Marosi u. 4. Cg. 07-09-028711 26253686-4511-113-07
8131 Enying-Balatonbozsok, Fő u. 188/1 hrsz. 

(Enying, Fő u. 151/1 hrsz.-ú ingatlan előtti terület)
- - - - közterületi értékesítés - - - - -

369-1/B/2018. 2. 2018. 2018-05-30

BENDI-UNIVERSAL 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

8130 Enying, Marosi u. 4. Cg. 07-09-028711 26253686-4511-113-07

8131 Enying-Balatonbozsok, Fő u. 188/1 hrsz. 

(Enying, Fő u. 151/1 hrsz.-ú ingatlan előtti terület); 

8130 Enying, Vásártér u. 2656/2 hrsz.

- közterületi értékesítés - - - - -

370-1/B/2018. 1. 2018. 2018-05-31 Dávid Zoltán 8130 Enying, Vár u. 21. 52525803 68980122-4778-231-07 8130 Enying, Vár u. 21. - - - - üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

hétfőtől-péntekig 1600-2000 

szombaton: 0900-1200 

vasárnap: zárva

140 m2 - 2018-06-01

5088.00 1. 2012. 12.03.
Partikürtös Korlátolt 

Felelősségű Társaság
2400 Dunaújváros, Stromfeld Aurél u. 5. 1/1. Cg. 07-09-022490 23958746-1071-113-07 - Enying  - - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

5055.00 1. 2012. 04.12.
Bridge 21. Kereskedelmi- 

Szolgáltató Bt.
2400 Dunaújváros, Hunyadi út 66. Cg. 07-06-009057 20586043-1581-212-07 - Enying  - - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

9015/2010. 1. 2010. 01.14. Bogdány Sándor Győző 6000 Kecskemét, Bakule M. u. 16. fszt. 1. 18367685 60121497-5610-231-03 - Enying (kizárólag vásáron, alkalmi rendezvényen) - - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

2774/2009. 2. 2014. 01.23.

Family Frost 

Élelmiszergyártó és 

Forgalmazó Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

2040 Budaörs, Vas u. 5. Cg. 13-09-067318 107427972-4729-113-13 -

Enying: Dózsa Gy. u., József A. u., Móricz Zs. u., Táncsics M. u., Esze T. u., Szabadság u., Zalka M. u., Petőfi s. u., 

Bástya u., Bajcsy-Zs. u., Hunyadi J. u. Török B. u., Lehel u., Ady E. u., Vörösmarty M. u., Bokréta, Kinizsi P. u., 

Bartók B. u., Budai N. A. u., Vásártér, Rákóczi F. u., Mátyás király u., Deák F. u., Semmelweis u., Liszt F. u., 

Erzsébet u., Vasút u., Kölcsey F. u., Malom u., Árpád u., István u., Széchenyi I. u., Benczúr Gy. u., Sport u., Diófa u., 

Munkácsy M. u., Vöröshajnal u., Áldott u., Attila u., Batthyány u., Berzsenyi D. u., Bethlen G. u., Bocskai u., Bocsor I. 

u., Dr. Belák S. u., Erkel F. u., Hősök tere, István király u., Jóka M. u., Kabókapuszta, Kossuth L. u., László király u., 

Madarász V. u., Nagyatádi u., Ságvári u., Siki K. u., Szabadság tér, Szántó K. J. u., Székely B. u., Templom u., Váci 

M. u., Vas G. u., Zrínyi u. 

- - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

9869/2012. 2. 2014. 01. 28. PROFIPIRO KFT. 6000 Kecskemét, Mátis Kálmán u. 14. I/2. Cg. 03-09-117167 14551798-4778-113-03 - Enying (forgalmi rendszáma: FN 28728) - - -
mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység (kizárólag vásáron, 

illetve alkalmi rendezvényeken)
- - - - -

2/M/2013. 1. 2013. 05. 01. Zsuppán István 8132 Lepsény, Rákóczi u. 10/b. 32660683 66205027-4724-231-07 - Enying  - - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

6433 1 2012. 06.22. Gál János 8095 Pákozd, Árpád u. 14. 6970571 46290382-5610-231-07 - Enying  - - -
mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység (XYA-968 forgalmi 

rendsz.)
- - - - -

6638 2 2013. 11.25. LIONS TRADE Kft. 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs, u. 23. Cg. 07-09-020747 23438065-4781-113-07 - Enying  - - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

6988. 1 2013. 07.25.
ALKUSZ PARTNER 

Biztosításközvetítő Kft.
8000 Székesfehérvár, Gáz u. 10. 10/4. Cg. 07-09-021599 23747151-6619-113-07 - Enying  - - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

2018.06.06  12:01 12/44.oldal



Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

év hó, nap neve székhelye

cégjegyzékszáma/egyé

ni vállalkozói 

nyilvántartási száma/ 

kistermelő 

regisztrációs száma

statisztikai számjele
Kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín 

esetében a címek)
mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a 

működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, 

vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 

kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése

a közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése (a jármű azonosítására használt 

jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása 

céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és 

időpontjának, illetve a szervezett utazás keretében tartott 

rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint 

az utazás időpontjának megjelölése

napi/heti nyitva tartási idő az üzlet elnevezése

az üzlet 

alapterülete 

(m
2
)

vendéglátó üzlet 

esetében 

befogadóképessége

a vásárlók 

könyve 

használatba 

vételének 

időpontja

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik
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A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének, 

módosításának és 

megszűnésének 

időpontja

A kereskedelmi tevékenység helye
Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 

tevékenység formája (üzletben folytatott ker. tevékenység, 

mozgóbolt útján folytatott ker. tevékenység, 

bevásárlóközpontban folytatott ker. tevékenység, vásáron 

vagy piacon folytatott ker. tevékenység, közterületi 

értékesítés, üzleten kívüli kereskedelem, csomagküldő 

kereskedelem, automatából történő értékesítés)

A kereskedő

1/2013. 1 2013. Bérkocsi Kölcsönző Kft. 2855 Bokod, József A. u. 7. Cg. 11-09-017336 - Enying  - - - vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

1/2013. 1 2013. Bérkocsi Kölcsönző Kft. 2855 Bokod, József A. u. 7. Cg. 11-09-017336 - Enying  csomagküldő kereskedelem - - - - -

1/2013. 1 2013. Bérkocsi Kölcsönző Kft. 2855 Bokod, József A. u. 7. Cg. 11-09-017336 - Enying  - - - üzleten kívüli kereskedelem - - - - -

3746/2. 1 2014. 01. 31. Faldas Italy Kft. 1143 Budapest, Stefánia út 81 sz. 2. em. 9. Cg. 01-09-171949 24321138-5610-113-01 - Enying  - - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység (ULF-430) - - - - -

3746/1. 1 2014. 01. 31. Faldas Italy Kft. 1143 Budapest, Stefánia út 81 sz. 2. em. 9. Cg. 01-09-171949 24321138-5610-113-01 - Enying  - - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység (ULF-431) - - - - -

3315. 1 2012. 10. 10. Polyák Ferenc 1141 Budapest, Ürmény u. 8. 30550084 65996001-4511-231-01 - Enying  - - - üzleten kívüli kereskedelem - - - - -

2514/1 1 2010. 04. 07. ALTER Bt. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 156. fszt. 1. Cg. 01-06-212054 28251673-7490-212-01 - Enying  - - - üzleten kívüli kereskedelem - - - - -

3227/2. 1 2012. 07. 06. Enyedi Katalin Szilvia 1141 Budapest, Örs vezér útja 28. A. Ics. II/3. 29601284 65919899-4791-231-01 - Enying  - - - üzleten kívüli kereskedelem - - - - -

3162 1 2012. 04. 05.
GYORS-TRANS 2013 

Kft.
1141 Budapest, Szugló u. 82. Cg. 01-09-984783 23461080-4941-113-14 - Enying  - - - üzleten kívüli kereskedelem - - - - -

3074 1 2012. 01. 18. NATUR LIGHT Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. 4. em. 12. Cg. 01-09-973935 23695030-8230-113-01 - Enying  - - - üzleten kívüli (házaló) kereskedelem - - - - -

3709 1 2013. 12. 09. Vécse Béb Kft. 1141 Budapest, Bonyhádi út 70. B. ép. Cg. 01-09-181752 24776239-1071-113-01 - Enying  - - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

3241/1 1 2012. 07. 23.

Az Értelmi Fogyatékosok 

Fejlődését Szolgáló 

Magyar Down Alapítvány

1145 Budapest, Amerikai út 14. Nyt: 3312 18005282-9499-569-01 - Enying  - - - üzleten kívüli kereskedelem - - - - -

2781 1 2011. 02. 07. VÁR-ADÓ Kft. 1148 Budapest, Bagolyvár u. 1 C ép. 3. em. 9. Cg. 01-09-872407 13773782-7412-113-01 - Enying  - - - üzleten kívüli kereskedelem - - - - -

2979 1 2011. 09. 28. Veres Zsolt 1148 Budapest, Almádi u. 14. II/7. 20304887 60319531-6201-231-01 - Enying  - - - üzleten kívüli kereskedelem - - - - -

3583 1 2013. 08. 16. Jas Kereskedelmi Kft. 1141 Budapest, Mogyoródi út 168. Cg. 01-10-044858 12936773-4013-114-01 - Enying  - - - üzleten kívüli kereskedelem - - - - -

3055 1 2011. 12. 16. Kerkira Solitios Kft. 1149 Budapest, Pillangó park 12/d. Cg. 01-09-973820 23692752-7022-113-01 - Enying  - - - üzleten kívüli kereskedelem - - - - -

7912/2012. 1 2012. 04.16. Üstöki Kereskedelmi Bt. 1092 Budapest, Üllői út 121. 2/8. Cg. 01-06-777237 22028561-4612-212-01 - Enying  - - - üzleten kívüli kereskedelem, csomagküldő kereskedelem - - - - -

B-7570/2011. 1 2011. 08. 11. Theta-Tel Bt. 1094 Budapest, Liliom u. 52. III/1. Cg. 01-06-774111 22291547-7487-212-01 - Enying  - - - üzleten kívüli kereskedelmi ügynöki tevékenység - - - - -

8353/2013. 1 2013. 05. 07. Szántó Gizella 1096 Budapest, Telepy u. 32. 3/36. 21249880 60524089-5610-231-01 - Enying  - - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

5. 1. 2012. 01. 18. Kökényesi Dávid 9724 Lukácsháza, Kerti sor 3. 21022302 60483982-9604-231-18 - Enying  - - - üzleten kívüli kereskedelem, csomagküldő kereskedelem - - - - -

45/B/2011. 1. 2011. 09. 21. Somogyi József 8181 Berhida, Bartók B. u. 6. 3570811 54001637-6920-231-19 - Enying  - - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

7187 1 Mobil Vendéglátó Kft. 9700 Szombathely, Rákóczi u. 49. Cg. 18-09-111094 23946240-5610-113-18 - Enying  - - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység (XZD 162) - Segafredo Kávézó - - -

7321 1 DORKOR Kozmetik Kft. 9700 Szombathely, Felsőbüki Nagy Pál u. 2. Cg. 18-09-111536 24247434-9602-113-18 - Enying  - - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység (XYD 477) - - - - -

6970 1 Bencsics István 9700 Szombathely, Csók I. u. 1. 2508528 53512529-4532-231-18 - Enying  - - - üzleten kívüli kereskedelem - - - - -

7219 1 CompactCool Kft. 9700 Szombathely, Szűrcsapó u. 26. Cg. 198-09-110423 23400401-7721-113-18 - Enying  - - - üzleten kívüli kereskedelem - - - - -

38/2012. 1 2012. 04. 03. Bonci Kft. 7081 Simontornya, Mátyás k. u. 1468/3 hrsz. Cg. 17-09-002311 112887540-5521-113-17 - Enying  - - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

4/2010. 1 2009. 02. 26. Rehova János 8136 Lajoskomárom, Köztársaság u. 41. 15268893 - Enying  - - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

1893-2/2012/B 1 2012. 11. 16. Tamók Anikó Gyöngyi 8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. u. 71. 21462890 60558341-4711-231-15 - - Enying - - üzleten kívüli kereskedelem - - - - -

1/2011 1 2011. Horváth Krisztián 8192 Hajmáskér, Jókai Mór ltp. 2/b. 3/16. 22298899 60726140-4722-231-19 - Enying  - - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

B-105/2013. 1 2013. 11. 25. Faragó Zoltán 7754 Bóly, Szegfű 28/a. 34095284 66340214-9524-231-02 - - Enying - - üzleten kívüli kereskedelem - - - - -

7226 1 2014. 02. 27.

JOL-LA SIÓ 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

8600 Siófok, Árvácska u. 17. Cg. 14-09-308978 14663617-4615-113-14 - Enying  (vásáron, piacon folytatott) - - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység (XPW-947 forg. r.) - - - - -

1 2012. 07. 02. Pap Ágnes 4242 Hajdúhadház, Vécsey u. 43. 29470728 65908930-4791-231-09 - - Enying - - üzleten kívüli kereskedelem - - - - -

62. 1 2010. 11. 24. Czibak Róbert 2653 Bánk, Zöldfa u. 26. 21254883 60525011-4334-231-12 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

69. 1 2014. 02. 07. Pyro-Paradios Bt. 2651 Rétság, Jászteleki u. 18. 12-06-004094 21003022-9329-212-12 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

B-51/2010. 1 2010. 01. 29. Varga Balázs 6221 Akasztó, Damjanich u. ½. 20350704 65339462-4334-231-03 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

B-61/2010. 1 2010. 03. 29. Frühwirt István 6221 Akasztó, Fő u. 128/a. 20530960 60367273-4789-231-03 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

B-63/2010. 1 2010. 04. 30. Meda mobil Kft. 6221 Akasztó, Fő u. 68. Cg. 03-09-120048 22652478-4782-113-03 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

B-74/2010. 1 2010. 10. 26. Földi Ferencné 6221 Akasztó, Sport u. 1. 21777117 60623315-4789-231-03 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

B-77/2010. 1 2010. 12. 31. Gubán Gáborné 6221 Akasztó, Deák F. u. 15. 22124397 60688352-4789-231-03 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

B-80/2011. 1 2011. 03. 31. Szmutka Zsanett 6221 Akasztó, Döbrögec tanya 25. 22419821 60754152-4789-231-03 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

B-102/2013. 1 2013. 09. 20. Géró Milán 6221 Akasztó, Tubáni u. 38. 34235699 66353890-4789-231-03 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

378/2012. 1 Bata Kft. 5321 Kunmadaras, Budai N. A. u. 14. Cg. 16-09-007072 12940903-1052-113-16 - Enying  - - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

B-1328/2013. 1 2013. 06. 18. BÉKEH Kft. 3104 Salgótarján, Csokonai út 10. Cg. 12-09-007790 12380017-8299-113-12 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

B-1029/2011. 1 2011. 07. 04. ÉletOlaj Kft. 3100 Salgótarján, Medves krt. 80. 2/9. Cg. 12-09-007080 23045820-1041-113-12 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

1716 1 2012. Tutto Ablak 2000 Kft. 7300 Komló, Zobáki út 3. Cg. 02-09-069900 13431783-4511-113-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -
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1691 1 2012. Szekeres Ernő 7300 Komló, Gorkij u. 15. 3787638 43225172-4799-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

1582/1 1 2010. MO-KÁ Bt. 7300 Komló, Bajcsy-Zs. u. 45. Cg. 02-06-073128 22304058-4759-212-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

1598 1 2010. MIXBUILD Kft. 7300 Komló, Alkotmány u. 39. Cg. 02-09-075491 12453450-4332-113-02 - Enying  - - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

4/2011. 1. 2011. 08.09. KALÁCSFALU Bt. 7741 Nagykozár, Alkony u. 18/1. Cg. 02-06-074051 23438183-5610-212-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység (alkalmi rendezvényen) - - - - -

1759 1 2012. Havasi István Ákos 7300 Komló, Vértanúk u. 52. fszt. 1. 31158317 66043560-0149-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

16/2013. 1 2013. 03. 08. Far Norbert 7783 Majs, Kossuth L. u. 244. 21182680 60517409-8219-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

18/2013. 1 2013. 11. 27. Bíró Boglárka Anna 7960 Sellye, Petőfi u. 37. 35043302 66440730-4791-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

19/2013. 1 2013. 12. 03. Alföldi Róbert Mátyás 7960 Sellye, Jókai u. 33. 128946 62339944-7490-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

A/16/2012. 1 2012. 12. 28. Leib Roland 7735 Himesháza, Kossuth L. u. 87. 31082882 66037572-4774-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

B/13/2009. 1 2009. 12. 04.
Mindru Florentina 

Camelia 
7843 Szaporca, Kossuth út 68. 17158681 58615830-0111-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

B/25/1/2010. 1 2010. 11. 03. Végi Tiborné 7800 Siklós, Váralja u. 51. 21888089 60644589-4799-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

B/26/1/2010. 1 2010. 11. 05. Versényi Attila 7800 Siklós, id. Kréth I. u. 15. 9002456 64145109-7120-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

18/2014. 1 2013. 12. 18. Bayerné Takács Ildikó 7783 Majs, Táncsics M. u. 384. 35072099 66447139-4791-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

3754/2013 1 2013. 09. 17. Arató Ildikó 7621 Pécs, Király u. 35/3. 7071352 63671104-9602-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

3753/2013. 1 2013. 09. 17. Arató Ildikó 7621 Pécs, Király u. 35/3. 7071352 63671104-9602-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

901/2010. 1 2010. 09. 06. Balázsné Kajtár Anita 7631 Pécs, Kemény Zsigmond u. 68. 21404894 60547138-4799-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

1454/2011. 1 2011. 05. 10. Bálint Bernadett 7627 Pécs, Vadász u. 58/3. 11093896 64655575-5781-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

2613/2012. 1. 2012. 06. 07. Béres Gábor 7636 Pécs, Derék-réti út 3 1/6. 29029286 65884917-4615-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

2471/2012. 1 2012. 04. 11. Butor Adrián 7630 Pécs, Dagály u. 2/1. 28124890 65836574-4799-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

1429/2011. 1. 2011. 03. 22. Cvenitsné Árkus Ágnes 7633 Pécs, Kerényi Károly u. 2 A/4/14. 22342883 60736015-8560-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

1392/2011. 1 2011. 03. 08. Dezső Klára Veronika 7632 Pécs, Aidinger J. út 18 9/27. 22385307 60745147-4799-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

1523/2011. 1 2011. 05. 0. Dr. Arany József 7324 Pécs, Budai N. A. u. 10. 22390795 60746454-7490-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

3044/2012. 1 2012. 11. 10.
Dr. Kelemenné Geisz 

Éva Margit
7632 Pécs, Eszék u. 51. 3/10. 30826881 66017581-4799-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

3550/2013. 1 2013. 05. 30. Farkasné Csordás Erika 7632 Pécs, Árnyas liget 10. 1/9. 10671938 64599728-6622-231/02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

3331/2013. 1 2013. 02. 22. Fekete György 7628 Pécs, Ibolya u. 3. 1. 31819281 66115957-4799-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

1825/2011. 1. 2011. 08. 19. Ferk Imréné 7634 Pécs, Új fasor u. 12. 24973288 60926577-4799-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

1732/2011 1 2011. 07. 11. Fogas István 7623 Pécs, Madách I. u. 9/c. 43020719 43020719-1512-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

3516/2013. 1 2013. 05. 14. FRICI BÁ Bt. 7630 Pécs, Baranyavár u. 14. Cg. 02-06-071084 21484236-4759-212-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

2054/2011 1 2011 11. 15. Gattyán Tímea 7691 Pécs, Szövetkezet u. 65. 22220448 60709176-4799-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

1676/2011. 1 2011. 06. 22. Grubics Zsófia Emese 7633 Pécs, Pollack Mihály u. 13. 3/2. 23931281 60861928-7490-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

3919/2013. 1 2013. 12. 16. Gyenei László 7635 Pécs, Csoronika dülő 17. 1. 35062826 66445979-4616-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

2573/2012. 1 2012. 05. 22. Hamvas Ferenc 7693 Pécs, Tömörkény I. u. 32. 28832084 65874406-4799-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

2970/2012. 1 2012. 10. 16. Hamvas Kitti 7693 Pécs, Tömörkény I. u. 32. 30501494 65992227-4799-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

3761/2013. 1 2013. 09. 23. Heizler Ildikó 7621 Pécs, Király u. 35. 3. 7396574 63777688-9602-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

1548/2011 1 2011. 05. 10. Hirth József 7632 Pécs, Viktória u. 1. fsz. 2. 23338286 60825531-8690-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

2924/2012. 1 2012. 09. 20. HORAX Bt. 7624 Pécs, Őz u. 3. A. Cg. 02-06-061598 20029762-5911-212-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

3054/2012. 1 2012. 11. 12. Horváth Attila 7627 Pécs, Avar u. 41. 30375782 76511048-7490-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

2222/2012. 1 2012. 01. 16. Hum József 7629 Pécs, Corvin u. 17. 2/3. 26754089 71164256-4799-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

1632/2011. 1. 2011. 06. 09. Ilk Balázs Ferenc 7627 Pécs, Avar u. 36. 22851689 60791722-8542-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -
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A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének, 

módosításának és 

megszűnésének 

időpontja

A kereskedelmi tevékenység helye
Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 

tevékenység formája (üzletben folytatott ker. tevékenység, 

mozgóbolt útján folytatott ker. tevékenység, 

bevásárlóközpontban folytatott ker. tevékenység, vásáron 

vagy piacon folytatott ker. tevékenység, közterületi 

értékesítés, üzleten kívüli kereskedelem, csomagküldő 

kereskedelem, automatából történő értékesítés)

A kereskedő

1148/2010. 1 2010. 11. 23.
Kecskésné Molnár Tímea 

Viktória
7628 Pécs, Szent Borbála u. 19. 21937683 60654870-7420-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

1176/2010. 1 2010. 11. 30. Keszthelyi Autó Kft. 7636 Pécs, Laufer dülő 3. Cg. 02-09-069068 13161349-4511-113-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

3184/2012. 1 2012. 12. 27. Kiss Margit 7625 Pécs, Felsőhavi u. 62. 28901086 65878235-8230-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

2020/2011. 1 2011. 10. 27. Kóré Viktor 7691 Pécs, Parcsin u. 31. 25722499 60977982-4799-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

1490/2011 1 2011 04. 13. Kovács Erika Irén 7628 Pécs, Kavicsos út 3. 22983091 60801357-9529-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

2055/2011 1 2011 11. 15. Maróti Géza József 7632 Pécs, Kodolányi J. u. 31. 7/21. 9323052 64448684-4799-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

1055/2010. 1 2010. 10. 21. Mészáros Mária Gyöngyi 7635 Pécs, Erdész u. 119. 21750688 60616591-4799-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

2326/2012 1 2012. 02. 17. Mezei Viktor 7623 Pécs, Móricz Zs. u. 1 1/1. 27333496 65788127-4799-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

2684/2012. 1 2012. 07. 03. Nagy Józsefné 7632 Pécs, Esztergályos János u. 11. 2431133 61404214499-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

870/2010. 1 2010. 08. 12. Neumayer László 7623 Pécs, Mártírok útja 42. 1. ¼. 21405527 60547255-5221-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

3405/2013. 1 2013. 03. 25. Preinerné Szokola Tünde 7633 Pécs, Pollack Mihály u. 5. 1/1. 32284513 66164786-9604-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

2980/2012. 1 2012. 10. 16. Rapajkó Krisztián 7632 Pécs, Nagy I. út 56. 7/19. 30492713 65991226-9602-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

3017/2012. 1 2012. 11. 06. Szabó Edina 7632 Pécs, Nagy I. út 2. fsz. 3. 30795092 66015046-4799-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

1809/2011. 1. 2011. 08. 09. Szirtes Lilla 7628 Pécs, Katona József u. 23. 24737482 60912543-6920-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

3579/2013. 1 2013. 06. 11. Szirtes Timea Ilona 7626 Pécs, Endre u. 2. 33193482 66259758-4789-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

3847/2013. 1 2013. 11. 07. Tanó Mónika 7635 Pécs, Csortos Gyula u. 25. 34822858 74951194-7410-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

1285/2011. 1 2011. 01. 17. Temesi Ottó Pál 7632 Pécs, Fülep Lajos u. 20. ¼. 21869204 60641768-4791-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

2979/2012. 1 2012. 10. 16. Tihanyi Zsolt 7629 Pécs, Pákolitz I. u. 24. 2/1 30544293 65995653-4799-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

1956/2011. 1. 2011. 10. 06. Tóth Jánosné 7627 Pécs, Kun u. 6. 1. 25691882 60975825-4799-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

2105/2011 1 2011 11. 25.
Tovtné Vinter Szilvia 

Katalin
7632 Pécs, Eszék u. 51. 3/11. 26372092 65719792-9604-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

1890/2011. 1 2011. 09. 20. Vándori Márta 7628 Pécs, Tolnai J. u. 19. 23526682 60837707-4791-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

2670/2012. 1 2012. 06. 27. Vermes Miklós Kálmán 7635 Pécs, Harkály dűlő 4. 29415880 65905559-4791-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

1462/2011. 1 2011. 04. 05. Vincze és Tsa Kft. 7636 Pécs, Malomvölgyi út 13. Cg. 02-09-063680 11363136-7022-113-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

3153/2012. 1 2012. 12. 11. WI-TECH Kft. 7625 Pécs, Domokos u. 10. Cg. 02-09-075541 22612702-4322-113-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

1411/2011. 1 2011. 03. 17. Zentai Miklós Pálné 7635 Pécs, Harkály dűlő 4. 22507282 76519448-4791-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

6/2011/B 1 2011 02. 02.
HEROLD PINCÉSZET 

SZÖVETKEZET
7773 Villány, Nagy István u. 5. Cg. 02-02-060141 11996846-0113-124-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység (alkalmi rendezvényen) - - - - -

875/2011 1 2011 12. 14. Bakonyi és Kerl Kft. 7773 Villány, Dózsa Gy. u. 33. Cg. 02-09-077213 23294897-1102-113-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység (alkalmi rendezvényen) - - - - -

897/2011 1 2011 12. 29. Kecskésné Korsós Márta 7773 Villány, Petőfi u. 56. Őst.nyt. AA832064799 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

366/2012. 1 2012 05. 17.
Szálkainé Horváth 

Andrea
7773 Villány, Rákóczi F. u. 32. - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

14/2012/B 1 2012. 05. 08. Csányi Pincészet Zrt. 7773 Villány, Ady fasor 2. Cg. 01-10-060164 11366201-1102-114-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

19/2012/B 1 2012. 06.14. Günzer Zoltán 7773 Villány, Oportó u. 6. 5169085 43576306-4725-231-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység (alkalmi rendezvényen) - - - - -

8/2013/B 1 2013. 05. 08.
PAULI és GERE 

CONSULTING Kft.
7773 Villány, Diófás tér 4-12. Cg. 02-09-076520 23020054-8110-113-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

925/2013. 1 2013. 10. 01. BELLA Borház Kft. 7773 Villány, Munkácsy u. 2. Cg. 02-09-069322 13248888-2-02 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

3/2013/B 1 2013. 06. 06. Fehér Balázs 5462 Cibakháza, Deák F. út 15. - - - - - - - -

1317 1 2013. 12. 09. Zsolbert Kft. 2045 Törökbálint, 0152/12 hrsz. cg. 13-09-115551 12589395-4677-113-13 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

1210 1 2012. 03. 27.
VITAMIN STATION 

MAGYARORSZÁG Kft.
2045 Törökbálint, Bottyán János u. 13. Cg. 13-09-085630 12279113-4617-113-13 - - Enying - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

B-27/2013. 1 2013. 10. 14. Kovács Gáborné 3165 Endrefalva, Besztercebánya út 75. 32482883 66187055-6619-231-12 - Enying  - - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység (HUK-276) - - - - -

12899 1 2012. 12. 19. NOVAGÁZ Kft. 9023 Győr, Mészáros Lőrinc u. 8. Cg. 08-09-022590 23561898-2356-898-43 - Enying  - - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12901 1 2012. 12. 19. NOVAGÁZ Kft. 9023 Győr, Mészáros Lőrinc u. 8. Cg. 08-09-022590 23561898-2356-898-43 - Enying  - - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12902 1 2012. 12. 19. NOVAGÁZ Kft. 9023 Győr, Mészáros Lőrinc u. 8. Cg. 08-09-022590 23561898-2356-898-43 - Enying  - - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12905 1 2012. 12. 20. NOVAGÁZ Kft. 9023 Győr, Mészáros Lőrinc u. 8. Cg. 08-09-022590 23561898-2356-898-43 - Enying  - - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12906 1 2012. 12. 20. NOVAGÁZ Kft. 9023 Győr, Mészáros Lőrinc u. 8. Cg. 08-09-022590 23561898-2356-898-43 - Enying  - - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12907 1 2012. 12. 20. NOVAGÁZ Kft. 9023 Győr, Mészáros Lőrinc u. 8. Cg. 08-09-022590 23561898-2356-898-43 - Enying  - - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

2/2013/a 1 2009. 11. 26. Lux-Energy Kft. 7272 Gölle, Dobó u. 17. Cg. 14-09-3133617 24129376-4791-11-14 - Enying  - - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

11770 1 2011. 07. 06. PI PÉK Kft. 9023 Győr, Otthon u. 36. Cg. 08-09-015602 14115774-1071-113-08 - Enying  - - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

11772 1 2011. 07. 06. PI PÉK Kft. 9023 Győr, Otthon u. 36. Cg. 08-09-015602 14115774-1071-113-08 - Enying  - - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -
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Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek
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Kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín 

esetében a címek)
mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a 

működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, 

vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 

kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése

a közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése (a jármű azonosítására használt 

jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása 

céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és 

időpontjának, illetve a szervezett utazás keretében tartott 

rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint 

az utazás időpontjának megjelölése

napi/heti nyitva tartási idő az üzlet elnevezése
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A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének, 

módosításának és 

megszűnésének 

időpontja

A kereskedelmi tevékenység helye
Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 

tevékenység formája (üzletben folytatott ker. tevékenység, 

mozgóbolt útján folytatott ker. tevékenység, 

bevásárlóközpontban folytatott ker. tevékenység, vásáron 

vagy piacon folytatott ker. tevékenység, közterületi 

értékesítés, üzleten kívüli kereskedelem, csomagküldő 

kereskedelem, automatából történő értékesítés)

A kereskedő

11995 1 2011. 10. 20. PI PÉK Kft. 9023 Győr, Otthon u. 36. Cg. 08-09-015602 14115774-1071-113-08 - Enying  - - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12702 1 2012. 09. 27. PI SÜTŐ Kft. 9024 Győr, Szent I. út 105/B. Cg. 08-09-023594 23940158-1071-113-08 - Enying  - - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

10374 1 2009. 11. 20. TARAZOL Kkt. 9022 Győr, Új kapu u. 1. Cg. 08-03-001915 20214140-5164-211-08 - Enying  - - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

13280 1 2013. 07.16. Tibor és Anna Kft. 9012 Győr, Népfőiskola út 3. Cg. 08-09-002237 10628690-4391-113-08 - Enying  - - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12927 1 2013. 01. 09. Benkovich Tamás 9023 Győr, Mester u. 18. ½. 20463324 60351412-7490-231-08 - - országos - - üzleten kívüli kereskedelem - - - - -

13462 1 2013. 10. 10. NIFÁR Kft. 9030 Győr, Tamási Á. u. 3. Cg. 08-09-023035 23799811-7022-113-08 - - országos - - üzleten kívüli kereskedelem - - - - -

12919 1 2012. 12.20. IQ-ZEN Kft. 9022 Győr, Móricz Zs. rakpart 4. Cg. 08-09-024254 24147970-4771-113-08 - - országos - - üzleten kívüli kereskedelem - - - - -

13625 1 2014. 01. 08. JUGIS 2007 Kft. 9023 Győr, Mészáros Lőrinc u. 12. Cg. 08-09-015350 14048272-4543-113-08 - - országos - - üzleten kívüli kereskedelem - - - - -

13686 1 2014. 02.10. SZERSZAM Kft. 9021 Abda, Akác u. 10. Cg. 08-09-015324 14042551-4759-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

13567 1 2013. 12. 16. ORYX PAPÍR „Kft.” 9028 Győr, Serfőző u. 12. Cg. 08-09-023837 11409616-4618-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

10757 1 2010. 04. 14. Ábrahám Mihály Dénes 9025 Győr, Liget u. 3. 20704397 60408222-1082-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12914 1 2012. 12. 21. AgrárPlanéta Kft. 9023 Győr, Földes G. u. 35/a. Cg. 08-09-011757 13168281-8299-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

13419 1 2013. 09. 25. AGROGENIUS Kft. 9012 Győr, Szép E. u. 27. Cg. 08-09-016557 13539317-4621-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12439 1 2012. 05. 09. Ár Zsombor 9029 Győr, Szabadság u. 6. 19476486 13539317-4621-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12429 1 2012. 05.04. ARBO-FUTÁR Kft. 9025 Győr, Szirom u. 2. Cg. 08-09-021003 23072697-5320-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

11496 1 2011. 03. 17. ARBOVIT Kft. 9024 Győr, Liezen-Mayer u. 120. Cg. 08-09-021437 23183340-4674-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

13037 1 2013. 03. 06. Balázs Edit 9030 Győr, Csíkostó út 10. 45782497-4799-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

13219 1 2013. 06. 10. Baloghné Kobán Terézia 9025 Győr, Őzike u. 7/4. 32745706 66214843-7320-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12026 1 2011. 11. 14. Benkó János 9023 Győr, Tihanyi Á. Út 77. 26112791 65700749-4613-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

10504 1 2009. 12. 30. Bezslecsis Emília 9025 Győr, Köztelek u. 9. 20201519 60304128-4799-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12981 1 2013. 02. 01. BioMagnetPIusz Kft. 9028 Győr, József A. út 10. Cg. 08-09-022850 23731369-4619-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

11438 1 2011. 02. 16. Bodai Sándor 9027 Győr, Tompa u. 20. I/5. 21586725 60580807-4799-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12278 1 2012. 03. 01. Bognár Sándor 9029 Győr, Kultúrház u. 80. 3578936 62972206-9529-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

10819 1 2010. 05. 11. Boldizsár Erzsébet 9023 Győr, Ifjúság körút 111. 4/40. 20815489 60435219-4799-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12557 1 2012. 07. 06. Borbély Éva Ágnes 9023 Győr, Tihanyi Á. Út 73. 7/3. 21144479 60509323-0150-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

10579 1 2010. 02. 12. BorPont Kft. 9030 Győr, Ergényi u. 3. Cg. 08-09-005706 11408615-4711-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

11573 1 2011. 04. 19.

CLEARWATER 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

2120 Dunakeszi, Bem u. 7. Cg. 13-09-127940 12029994-4634-113-13 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

11357 1 2011. 01. 12. Czuppon Dénes Zsolt 9012 Győr, Hóvirág u. 30/a. 22183741 60699321-4649-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

10411 1 2009. 11. 30. Dávid Csaba István 9083 Écs, Kossuth u. 10. 2110881 62611080-6202-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

13269 1 2013. 07. 18. Dávid Csaba István 9083 Écs, Kossuth u. 10. 2110881 62611080-6202-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

10943 1 2010. 06. 29. Dér Iván 9027 Győr, Tinódi u. 16. 20894358 60455327-4799-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12179 1 2012. 01. 20. Dolce Notte Kft. 1157 Budapest, Nyírpalota út 1. Cg. 01-09-977096 23764754-4799-113-01 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

13272 1 2013. 07. 12. DOSCO Kft. 9012 Győr, Málna u. 2/b. Cg. 08-09-025123 24353371-4674-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

10853 1 2010. 05. 12. Dubraviczkiy Eszter 9025 Győr, Új sor 119. 20881694 60451354-4618-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

10547 1 2010. 01. 26. EISLAND Kft. 9023 Győr, Kodály Z. u. 25. Cg. 08-09-002821 11121275-5610-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12142 1 2011. 09. 05.
Engyelné Koncz Judit 

Zsuzsanna
9022 Győr, Árpád út 53. 6/23. 25311485 60946805-6832-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

10438 1 2009. 12. 07. EUROMOBIL-TRANS Kft. 9030 Győr, Gyöngyszerm u. 9. Cg. 08-09-012302 13310330-4312-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

11338 1 2010. 12. 28. FERROKON TAKT Kft. 9022 Győr, Tarcsay V. u. 2. Cg. 08-09-002847 11121598-4674-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

10526 1 2010. 01. 14. Fittler Tibor Gábor 9022 Győr, Árpád út 75. 232505 46895705-4618-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -
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13434 1 2013. 09. 09. Fódi Ákos 9011 Győr, Határőr u. 15. 29488680 65910285-9329-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12065 1 2011. 11. 28. Foki Zoltán 9028 Győr, Lovas u. 8. 2/6. 4974964 61764288-1813-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12737 1 2012. 10. 11. Frauhammer Anikó 9024 Győr, Tessedik Sámuel u. 22. 303622280 65979673-4618-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

13038 1 2013.  03. 22. GARMADA Kft. 9081 Győrújbarát, Hunyadi u. 40. Cg. 08-09-024708 24245559-4719-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

11419 1 2011. 02.08. Gayer Attila 9011 Győr, Huszka J. út 16. 19729095 60270625-8130-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12510 1 2012. 06. 11. Gergely László Csaba 9021 Győr, Jókai u. 13-17. 5163670 46750525-3212-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

11336 1 2012. 06. 11. Gintli Ákos 9022 Győr, Belváros köz 3. 18958484 60189554-6619-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

11548 1 2010. 04. 07. GML Magyarország Kft. 9023 Győr, Szabolcsika M. u. 13. 4. em. 3. Cg. 08-09-020451 22925169-4619-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12550 1 2012. 07. 03. Gombor István 9024 Győr, Déry T. u. 19. 2/2. 29482089 65909814-4616-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

11364 1 2011. 01. 13. Gottwald László Miklós 9011 Győr, Lehár F. út 28/b. 22139486 60692692-7490-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12490 1 2012. 09. 21. GSB-Petrol Kft. 9200 Mosonmagyaróvár, Huszár Gál u. 47/a. Cg. 08-09-023450 23907056-4730-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

11089 1 2010. 09. 06. GSM-FORVER Kft. 9021 Győr, Kisfaludy u. 15. Cg. 08-09-020454 22925516-8299-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

11953 1 2011. 10. 10. Gulyás Mercédesz 9027 Győr, Ipar u. 92. 1. em. 6. ajtó 25547094 60964928-4799-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12545 1 2012. 06. 29. Gyürü Ferencné 9024 Győr, Csokonai u. 44. 21688889 60601047-4799-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

11851 1 2011. 08. 24. Halász Norbert 9024 Győr, Cuha u. 8. I/3. 24926690 60923969-4799-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12242 1 2012. 02. 20. Hámori Péter 9023 Győr, Szabolcska u. 19. ¼. 18101302 60076555-4791-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12364 1 2012. 04.05. Handli Edit 9024 Győr, Kovács Margit u. 9. 4. em. 1. 27138539 65772713-8121-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

11787 1 2011. 07. 19. Hangszerdiszkont Kft. 9025 Győr, Vámbéry Ármin u. 26. I/3. Cg. 08-09-018049 13017484-4690-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

11298 1 2010. 12. 07. HAPPY CHOCO Kft. 9025 Győr, Híd u. 3. Cg. 08-09-020893 13017484-4690-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

13296 1 2013. 07. 19. Hegedüs László 9024 Győr, Lajta út 3. 33479304 66288352-4779-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12671 1 2012. 09. 06. Hegyi Zsuzsanna 9023 Győr, Földes G. u. 14. 2/9. 30034489 65953095-4799-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

B 67/2011. 3 2015. 2015-03-18 Herenkovics Béláné 9151 Abda, Bécsi utca 168. - - országos   - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység

13390 1 2013. 09. 18. Hori Auto Kft. 9028 Győr, Kisdiófa u. 4. Cg. 08-09-021043 23080821-4511-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

11528 1 2011. 03. 31. Horváth Attila 9012 Győr, Hegyalja u. 149. 6391648 46945612-3312-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12771 1 2012. 10. 26. Horváth László 9025 Győr, Bercsényi liget 26/b. 11777879 64785406-7022-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12947 1 2013. 01. 17. Horváthné Kovács Márta 9027 Győr, Tátika u. 1. 65207277-4776-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

11650 1 2011. 05. 19. Illés László Zoltán 9023 Győr, Ifjúság körút 39. 8188821 63971961-7320-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

10974 1 2010. 07. 08.
INNOJET HUNGÁRIA 

Kft.
9011 Győr, Homoksári út 42. Cg. 08-09-019908 22680545-8122-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

11043 1 2010. 08. 10.
INNOJET HUNGÁRIA 

Kft.
9011 Győr, Homoksári út 42. Cg. 08-09-019908 22680545-8122-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12573 1 2012. 07. 16. IQ-ZÓNA Kft. 9022 Győr, Móricz Zs. rakpart 4. Cg. 08-09-017069 14500871-4771-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12459 1 2012. 05. 18. IQ-ZÓNA Kft. 9022 Győr, Móricz Zs. rakpart 4. Cg. 08-09-017069 14500871-4771-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12035 1 2011. 11. 17. JB TRAVEL Kft. 1083 Budapest, Práter u. 59. Cg. 01-09-967655 23164927-7911-113-01 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

13063 1 2013. 03.14. Juhász Sándorné 9023 Győr, Földes G. u. 2/b. 320703060 66140193-7311-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

11578 1 2011 04. 19. Juhász-Depó Kft. 9029 Győr, Szabadság u. 34. Cg. 08-09-015461 14079249-4613-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

13297 1 2013. 07. 26. Kántor Péter 9030 Győr, Száva u. 1. 33597886 66300191-4779-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -
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122836 1 2012. 03. 06. Károlyi Zsolt 9012 Győr, Galgóczi E. u. 35. 1. em. 26973095 65760310-4791-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12325 1 2012. 03. 20. Kelemen Ákos 9012 Győr, Győri út 131. 27794682 65817481-7112-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12629 1 2012. 08. 14. Kercza Károly 9024 Győr, Örkény I. u. 11. 47033397-7490-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

10346 1 2009. 11.11. Kiss Edit 9019 Győr, Erdei u. 9. 19707688 60269065-4781-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

10465 1 2009. 12. 10. Kovács Balázs 9024 Győr, Zrínyi u. 18. 20060880 77194000-0111-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12859 1 2012. 11. 29. Kovács László Józsefné 9028 Győr, Banai út 12. 3100288 66031088-4799-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12551 1 2012. 07.04. Kristóf Tibor 9027 Győr, Tatár u. 10. 28653094 65864706-0149-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12074 1 2011 12. 02.

KULTÚRA ÉS 

TURISZTIKA Közhasznú 

Nonprofit Kft.

9021 Győr, Baross Gábor út 21. Cg. 08-09-019746 22638799-7912-572-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12284 1 2012. 03. 06. Lajos László 9012 Győr, Újkút u. 40. 

6330821

47007961-1479-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

11622 1 2011 05.06. László Jánosné 9024 Győr, Répce u. 15. 4/10. 23263697 60819866-4799-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

10523 1 2010. 01. 14. L-CONT Villamossági Kft. 9027 Győr, Budai út 5. Cg. 08-09-009041 12515673-4321-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

10524 1 2010. 01. 14.
LOVASVILÁG 

Kereskedelmi Kft.
9023 Győr, Corvin u. 40. Cg. 08-09-010789 12939714-4778-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

11620 1 2011. 05.05. Magyar Kultúra Kiadó Kft. 9061 Vámosszabadi, Béke u. 4. Cg. 08-09-013358 13567422-5811-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12315 1 2012. 03. 14. Medi-Light Kft. 9027 Győr, Kiskút út 9. Cg. 08-09-016627 14383937-4799-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

13048 1 2013. 03. 08. MelCore Bt. 9025 Győr, Bálint M. u. 60. Cg. 08-06-010673 21389351-6209-212-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

13111 1 2013. 4. 16. MESTERGÁZ Kft. 9019 Győr, Szent László út 140. Cg. 08-09-005517 11407023-4322-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

11852 1 2011. 08. 24. Molnár Anita 9021 Győr, Benczúr u. 3. III/10. 25056096 60930941-4618-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

11453 1 2011 02. 23. Molnár Arnold Istvánné 9024 Győr, Illyés Gy. u. 12. 22369501 60741662-4799-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

10602 1 2010. 02. 24. Molnár Csilla 9019 Győr, Határ köz 3. 20403144 60337771-9602-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

10529 1 2010. 01. 14. Molnár Gyula 9024 Győr, Ikva u. 56. 20138087 60300045-6619-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

1602 1 2012. 08. 01. MONERAL Kft. 9025 Győr, Bécsi út 14. Cg. 08-09-014367 13808396-5131-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12635 1 2012. 08. 13. Morvai Attiláné 9025 Győr, Haladás u. 19. 72393981-6622-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

11463 1 2011. 03. 01. Nagy Tamás 9025 Győr, Kossuth L. u. 60. 22368913 60741459-4799-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

11837 1 2011 08. 16. ND Walking Kft. 9024 Győr, Mónus Illés u. 13. Cg. 08-09-021161 23116209-4771-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

10422 1 2009. 12. 02. Neubauer Tamás 9011 Győr, Ezerjó út 5. 16516778 65581463-9312-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

10327 1 2009. 11. 04. Pajor Violetta 9122 Felpéc, Szőlőhegy 9144938 64278278-4791-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

11572 1 2011. 09. 29. Paperdői Borudvar Kft. 9028 Győr, Gábor Á. u. 23. Cg. 08-09-021631 23300679-4634-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12374 1 2012. 04. 13. Papp Péter 9026 Győr, Pöltenberg u. 3/a. 13323079 65114283-6311-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12501 1 2012. 06. 07. PARA ÉS CO Kft. 9082 Nyúl, Széchenyi I. u. 22. Cg. 08-09-023527 23923926-9329-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

10430 1 2009. 12. 04. Párkányiné Berki Ilona 9025 Győr, Botond u. 4. 1/6. 19931680 60286352-4799-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12307 1 2012. 12. 01. Patinás Galéria Bt. 9022 Győr, Iskola u. 13. Cg. 08-06-007091 22499484-4779-212-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12340 1 2012. 03.26. PEVA-GASZTRO Kft. 9023 Győr, Tihanyi Á. Út 23. Cg. 08-09-021418 23178236-5610-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12698 1 2012. 09. 26. PIJÁRÉ Kft. 9024 Győr, Ikva u. 21. III/8. Cg. 08-09-023187 23834675-4776-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

11359 1 2011. 01. 12. Puskás László Károly 9026 Győr, Zólyom u. 8. 11051878 64649469-5819-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

11478 1 2011. 03. 08. Pusztai Barbara Erzsébet 9025 Győr, Hungária u. 3. A. ép. 22428392 60756824-8559-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

10590 1 2010. 02. 18. R.A.B. - Győr Kft. 9028 Győr, Serfőző u. 11. Cg. 08-09-009117 12531567-4329-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

10337 1 2009. 11. 09. Rabi Zsolt 9024 Győr, Mónus Illés u. 56. 19628884 60262752-0162-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12521 1 2012. 06. 12. Ravasz Jenőné 9025 Győr, Brigád u. 15. 109707 62329361-4711-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -
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A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének, 

módosításának és 

megszűnésének 

időpontja

A kereskedelmi tevékenység helye
Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 

tevékenység formája (üzletben folytatott ker. tevékenység, 

mozgóbolt útján folytatott ker. tevékenység, 

bevásárlóközpontban folytatott ker. tevékenység, vásáron 
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értékesítés, üzleten kívüli kereskedelem, csomagküldő 

kereskedelem, automatából történő értékesítés)

A kereskedő

12206 1 2012. 02. 01. Réti Károly 9028 Győr, Jereváni út 33. I/3. 1681732 46780065-4782-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

10599 1 2010. 02. 23. Rusz Roland János 9024 Győr, Szigethy Attila út 104. 20344690 60326719-4799-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

13203 1 2013. 06. 03. Sales Market 2011 Kft. 1064 Budapest, Podmaniczky u. 81. I/13. Cg. 01-09-965613 23437027-7311-113-01 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

11813 1 2011. 08.02. Sallai Gábor 9024 Győr, Ikva u. 16. 24445058 60893893-4782-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12773 1 2012. 2012. Sándor Rudolf 9029 Győr, Gát u. 8. 30297288 65974427-4799-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12417 1 2012. 05. 02. Schendl Péterné 9025 Győr, Harmat u. 3. 6720670 63522550-4711-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12814 1 2012. 11. 15. SHOP DESIGN Kft. 9025 Győr, Lakatos u. 17. Cg. 08-09-015563 14103412-4759-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12972 1 2013. 01. 25. SKANDINÁV PLUSZ Kft. 9028 Győr, József A. u. 88. Cg. 08-09-018724 14906277-4613-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

10843 1 2010. 05. 18. SOLARTEX Kft. 9028 Győr, Szabadi u. 13/a. Cg. 08-09-008424 11901936-4759-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12900 1 2012. 12.12. STOKK 2000 Kft. 9024 Győr, Dugonics u. 11. Cg. 08-09-013567 13624097-4120-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

13162 1 2013. 05.02. Stausz Rezső 9030 Győr, Apály u. 1. 32595087 66199025-4799-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

11371 1 2011. 01. 20. Sulyok István Zsoltné 9023 Győr, Ifjúság körút 74. 22067144 60680309-4781-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

11035 1 2010. 08.05. Szabó Dávid 9030 Győr, Kinizsi P. u. 10. 19434705 60238919-9529-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

13263 1 2013. 07.08. Szabó Patrícia 9025 Győr, Temető u. 1. E. ép. TT. em. 11. ajtó 25236094 60941219-8551-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

13071 1 2013. 03. 27. Szalai Ernő 9022 Győr, Teleki László u. 55. 3/9. 32278887 66164188-4791-231-06 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12619 1 2012. 08.07. Szűcs Ivánné 9024 Győr, Függvény u. 3. 2/5 ép. 29430094 65906268-4799-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

10550 1 2010. 01. 25.
TARITI CSEMEGE 

Kereskedelmi Kft.

9021 Győr, Révai Miklós u. 2. vasútállomás. 

Élelmiszerüzlet
Cg. 08-09-007539 11613273-4711-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

10442 1 2009. 12. 08. Tenderwest Bt. 9023 Győr, Íjász u. 10. Cg. 08-06-013529 22521301-4321-212-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

11666 1 2011. 05. 26. TEVI Vendéglátó Kft. 9022 Győr, Bisinger József sétány 33. Cg. 08-09-013781 13673651-5610-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

13023 1 2013. 02. 28. Tokovicz Tamás 9026 Győr, Malomsok sétány 49. 31844084 79037383-4799-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

11188 1 2010. 10. 22. TORLANDKER Kft. 9026 Győr, Tőzike u. 3. Cg. 08-09-013371 13569596-4613-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12472 1 2012. 05. 23. Tóth Rita 9022 Győr, Szent István út 55. 722117 62412135-6619-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12752 1 2012. 10. 18. Turóczi István 9028 Győr, Tárogató u. 73/b. 3103535 46991942-4799-231-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

13588 1 2013. 12. 09.
TV PRODUCTS RETAIL 

Kft.
9021 Győr, Birsinger József sétány 10. 1/3. Cg. 08-09-025589 24741426-4791-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

11763 1 2011. 07. 06.
UNIKLUB Vendéglátó és 

Szolgáltató Kft.
9026 Győr, Egyetem tér 1. Cg. 08-09-015151 14006195-5540-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

10804 1 2010. 04. 30. Vero-Medical Kft. 9012 Győr, Garam János u. 14. Cg. 08-09-013694 13653529-4646-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

13468 1 2013. 10. 03. Videokay Kft. 9022 Győr, Kiss János u. 9/b. Cg. 08-09-004086 11134466-7722-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12582 1 2012. 07. 20. VILLAGEART Kft. 9023 Győr, Buda u. 19. Cg. 08-09-018383 14821118-5520-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

11617 1 2011. 05. 03. Webshow Studio Kft. 9097 Mezőörs, Fő u. 104. Cg. 08-09-020338 22790424-6202-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

12722 1 2012. 10. 05. Zöldvilág Center Kft. 9136 Rábacsécsény, Sibrik Miklós u. 10-12. Cg. 08-09-024136 24123239-4690-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

13028 1 2013. 03. 01. Zöldvilág Center Kft. 9136 Rábacsécsény, Sibrik Miklós u. 10-12. Cg. 08-09-024136 24123239-4690-113-08 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

47/2009. 1 2009. 12. 01.

FANTASTIC TOYS 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

2071 Páty, Kossuth u. 177. Cg. 13-09-132833 14968967-4765-113-13 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

75/2009. 2009. Buda-Anno Kft. 1032 Budapest, Drótos u. 12. I/2. Cg. 01-09-267626 10880580-5250-113-01 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

237/2010. 2010. 
Kalligráf »96 Kiadói és 

Oktató Bt.
1015 Budapest, Batthyány u. 13. I. em. 6. Cg. 01-06-767651 22126281-8532-212-01 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

353/2010. 1 2010. 03. 16. Bormental Doktor Kft. 1016 Budapest, Derék u. 5-7. mf 3. Cg. 01-09-935883 22614546-4725-113-01 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

398/2010. 2010. Szőke László 1012 Budapest, Attila út 131. ES-431826 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

480/2011. 2011. Tomózer Lilla Bernadett 1016 Budapest, Mészáros u. 12. 5/2. 22156922 75517429-4618-231-01 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

503/2011. 1 2011. 02. 25. Lelkes András 1016 Budapest, Aladár u. 16. I62. 2793897 57096144-9001-231-01 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

529/2011. 2011. Benfagamma Kft. 1012 Budapest, Attila út 121. V. em. 1. Cg. 01-09-954121 - országos országos - -
üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység, mozgóbolt útján folytatott 

kereskedelmi tevékenység
- - - - -

531/2011 1 2011. 05. 19.

ALKUGURU 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

1015 Budapest, Hattyú u. 16. 2. em. 1. Cg. 01-09-959630 23313303-7311-113-01 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

563/2011. 1 2011. 09. 02. Futi Frutti Kft. 1011 Budapest, Hunyadi János út 4-8. 1. em. 5/a. Cg. 01-09-968388 23497447-4721-113-01 - országos országos - -
üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység, mozgóbolt útján folytatott 

kereskedelmi tevékenység
- - - - -

628/2012. 1 2012. 02. 13.
Lebowski Vendégláipari 

Szolgáltató Kft.
1016 Budapest, Krisztina krt. 77. Cg. 01-09-901187 14376405-5520-113-01 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

744/2013. 1 2013. 02. 07. Triplavé Borszolgálat Kft. 1015 Budapest, Fiáth J. u. 16. 6. em. 1. Cg. 01-09-995585 24206506-8230-113-01 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

769/2013. 1 2013. 05. 06.
Buday és Társa Catering 

Kft.
1014 Budapest, Tárnok u. 1. fszt. 2. Cg. 01-09-171754 24317647-2-41 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

839/2013 1 2013. 11.21. PaPlan Industries Kft. 1016 Budapest, Mihályi u. 14/b. Fszt. 2. Cg. 01-09-916785 14721922-3109-113-01 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -
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856/2014. 1 2014. 01. 15. Kacsóné Pál Magdolna 2730 Albertirsa, Alkotmány u. 29. 32218937 661582559529-231-13 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

509/2011. 1 2011 03.07.

TÜNDÖKLŐ 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

1012 Budapest, Kosciuszkó Tádé u. 8. 4. em. 2. Cg. 01-09-929135 14989179-5630-113-01 - Magyarország teljes területe - - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

529/2011. 2011. Benfagamma Kft. 1012 Budapest, Attila út 121. V. em. 1. Cg. 01-09-954121 - országos országos - -
üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység, mozgóbolt útján folytatott 

kereskedelmi tevékenység
- - - - -

530/2011. 1 2011. 05. 18.

BIT BUDAPEST 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Bt.

1011 Budapest, Halász u. 2. 1. em. 13. Cg. 01-06-210602 28304946-7490-212-01 - országos - - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

679/2012. 2012.

Bats and Dogs 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.

1012 Budapest, Lovas u. 35-36. 2. em. 12. Cg. 01-09-987878 23986875-5610-113-01 - országos - - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

774/2013. 2013.
PATRONUS 

Rendezvényszervező Kft.
1015  Budapest, Csalogány u. 12. fszt. 9. Cg. 01-09-970996 23552704-8211-113-01 - országos - - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

28/2012. 1 2012. 04. 20. Keresztes László 7144 Decs, Széll J. u. 21/a. 20144081 71747655-0111-233-17 - országos - - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

B.041/2011. 1 2011. 05. 02. Kállai Zoltán 4130 Derecske, Nap u. 10. 22855827 60792352-9329-2314-09 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

B.045/2011. 1 2011. 06. 17. Szőllősi Lajosné 4130 Derecske, Báthori u. 11/a. 3000504 47396986-4722-231-09 - országos - - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

B. 090/2012. 1 2012. 10. 12. Palotai Károly 4130 Derecske, Irányi D. u. 14. 21538291 60571380-4781-231-09 - - - - mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

3595 TRADE FOOD Kft. 1203 Budapest, Baross u. 5/a. II/3. Cg. 01-09-925258 14901870-5610-113-01 - - országos (rendezvény) - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

3656 SUN AND LIGHT Kft. 1201 Budapest, Ady E. u. 186. Cg. 01-09-931786 14945698-4799-113-01 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

3684 H és H Csomagdekor Bt. 1202 Budapest, Dessewffy u. 56. Cg. 01-06-411930 28555977-4690-212-01 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

3847
Fekete Sas Könyvkiadó 

Bt.
1202 Budapest, Nagysándor József u. 219. Cg. 01-06-611580 29089165-5811-212-01 - - Magyarország teljes területén folytatott kiskereskedelmi tevékenység - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

3904 ENERGOFISH Kft. 1201 Budapest, XX. ker. Helsinki út 75. Cg. 01-09-364114 10797534-4649-113-01 - - Magyarország teljes területén  - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

3920 Fine Delicate Kft. 1202 Budapest, Csallóköz u. 60. Cg. 01-09-938488 22675204-5610-113-01 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

3963 PSA HORIZONT Kft. 1201 Budapest, Vörösmarty u. 3/a. V. em. 69. Cg. 01-09-921240 14815591-4791-113-01 - - Magyarország területén szervezett rendezvényeken kíván részt venni - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

3987
MARKET-KER TRADE 

Kft.
1201 Budapest, Berkenye sétány 5. Cg. 01-09-956030 23165014-4789-113-01 - - Országos (Magyarország) - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

3999 Bodai Veronika 1201 Budapest, Előd u. 84/a. Iph.D. ép. Fzs.: 1. 6503202 42300032-6920-231-01 - - Magyarország (kivéve házaló kereskedelem) - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

4054 Baranyai Ágnes 1204 Budapest, Nagyszeben u. 7. 1257845 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

4069 Rostás István 1201 Budapest, Atléta u. 13/b. 26368492 65719527-4799-231-01 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

4096 FRANKÓHÚS KER Kft. 1203 Budapest, Orsolya út 18. Cg. 01-09-973475 23686575-4722-113-01 - - országos - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

4107 Biró Attila Endre 1203 Budapest, Téglaégető u. 7. 25959281 60993546-5610-231-01 - -
Magyarország teljes területén  (XYS-963 forg. Rendsz. „BÍR-LAK Büfé” 

elnevezésű büfékocsival alkalmi rendezvényeken)
- - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

4116
Vili Track Árufuvarozó 

Kft.
1203 Budapest, Eötvös u. 25. cg. 01-09-945261 22931250-4941-113-01 - -

Magyarország területén (XXR-271 forg. rendsz. „TIR Büfé” elnevezésű 

büfékocsi 
- - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

4134 Varga Miklós Zolgánné 1201 Budapest, Berkenye sétány 1. fsz. 1. 6602961 57089186-6832-231-01 - - Magyarország teljes területén  - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

4140 Kovács Zoltán 1201 Budapest, Királyhágó u. 79/b. 3017846 62865935-5263-231-01 - - Magyarország területén  - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

4147 Rostás Lajos 1201 Budapest, Dráva u. 11. 32358486 66172020-4782-231-01 - - Ország egészére kiterjedő - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

4149
Iványi Testvérek Óra és 

Ékszer Kft.
1204 Budapest, Kossuth L. u. 80. Cg. 01-09-882702 13974763-4777-113-01 - - Magyarországi működési területtel - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

4158 Keresztúri Éva 1201 Budapest, Klapka u. 39. 22165998 60695949-8690-231-01 - - Magyarország teljes területén  - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

4162 Giczi István 1205 Budapest, Hitel Márton u. 83. 8969705 64116543-8219-231-01 - - Magyarország területén - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

4200 Fried László Elekné 1203 Budapest, Topánka u. 5. 4. em. 70. 6452118 40928443-4782-231-01 - - Ország egészére kiterjedő - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

4209 Kemencés Catering Kft. 1201 Budapest, Wesselényi u. 108. Cg. 01-09-983433 23902446-5621-113-01 - - Magyarország területén (rendezvényeken) - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

4220 Badics Ágnes 1201 Budapest, Tinódi u. 28. 1. em. 4. ajtó 20399891 60337032-4790-231-01 - - Magyarország területe - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

4226 Titka Péter 1201 Budapest, Lenke u. 37. 5660593 63281514-6311-231-01 - - Magyarország területe - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

4243 Szilágyi Krisztián László 1203 Budapest, Bíró Mihály u. 14. IV. em. 26. 28945886 65880683-4789-231-01 - - Magyarországon folytatott - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

4262 Kovács Árpád Mátyásné 1204 Budapest, Szabadság u. 33. fsz. 1. 29763281 65932443-4781-231-01 - - Magyarország területe - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

4274 KERIS HAND Kft. 1202 Budapest, Pöltenberg u. 93. Cg. 01-09-917639 14741449-4782-113-01 - - országos  - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

4277 Deákné Örvendy Tatjána 1204 Budapest, Török Flóris u. 100. fsz. 1. 2177099 41751136-7022-231-01 - - országos  - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

4281 Szőcei Tímea 1201 Budapest, Vörösmarty u. 7. 9/37. 29886294 65941953-8230-231-01 - - országos  - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

4302 Erdős Zsuzsanna 1203 Budapest, Lajtha László u. 1. II/14. 12183393 64902041-4791-231-01 - - országos  - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

4306 Eveands Kft. 1201 Budapest, Hargita u. 16. Cg. 01-09-976029 23739439-4619-113-01 - - Magyarország területén - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

4321 Bandor József 1205 Budapest, Sas u. 6. fsz. 7. 2680026 62788465-4312-231-01 - - országos  - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -
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Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
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nyilvántartási száma/ 
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regisztrációs száma
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Kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín 

esetében a címek)
mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a 

működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, 

vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 

kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése

a közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése (a jármű azonosítására használt 

jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása 

céljából szervezett utazás vagy tartott rendezvény helyének és 

időpontjának, illetve a szervezett utazás keretében tartott 

rendezvény esetén az utazás indulási és célhelyének, valamint 

az utazás időpontjának megjelölése

napi/heti nyitva tartási idő az üzlet elnevezése

az üzlet 

alapterülete 
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2
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vendéglátó üzlet 

esetében 

befogadóképessége

a vásárlók 

könyve 

használatba 

vételének 

időpontja

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik
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A kereskedelmi 

tevékenység 

megkezdésének, 

módosításának és 

megszűnésének 

időpontja

A kereskedelmi tevékenység helye
Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 

tevékenység formája (üzletben folytatott ker. tevékenység, 

mozgóbolt útján folytatott ker. tevékenység, 

bevásárlóközpontban folytatott ker. tevékenység, vásáron 

vagy piacon folytatott ker. tevékenység, közterületi 

értékesítés, üzleten kívüli kereskedelem, csomagküldő 

kereskedelem, automatából történő értékesítés)

A kereskedő

4325 Rostás Jolán 1201 Budapest, Tinódi u. 46. 30583885 65998876-4782-231-01 - - Magyarország területén - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

4349 Szikszai József István 1205 Budapest, Vas G. u. 72. 30066289 65955839-4939-231-01 - - Magyarország területe - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

4403 Nanobase Kft. 1204 Budapest, Dobos u. 25. Cg. 01-09-988949 24068453-4520-113-43 - - Magyarország területe - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

4405 Perfect Delicious Kft. 1202 Budapest, Lázár u. 31. A épület Cg. 01-09-998746 24266369-4781-113-01 - - Magyarország területe - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

4412 Kivagyte.hu Kft. 1202 Budapest, Szabadka u. 59. B. épület Cg. 01-09-936152 22621047-8559-113-01 - - Magyarország területe - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

4423 Gerendai Bt. 1203 Budapest, Topánka u. 3. 4. em. 41. Cg. 01-06-213927 28351034-5630-212-01 - - Magyarország területe - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

4425 Rácz József 1204 Budapest, Lázár u. 60. 32297899 66166276-4771-231-01 - - Magyarország területe - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

4459 Premium Catering Kft.
1201 Budapest, Tótfalusi Kis Miklós sétány 22. 2. 

em. 9.
Cg. 01-09-899249 14333767-5610-113-01 - - Magyarország területe - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

4468 Marin-Ros Kft. 1204 Budapest, Baba u. 95. Cg. 01-09-173782 24369242-4789-113-01 - - Magyarország területe - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

4470 Event Special Kft. 1204 Budapest, Knézits u. 19. B. ép. Cg. 01-09-985006 14164204-5829-113-01 - - Magyarország területén (kivéve házaló kereskedelem) - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

4501 Gulner Manufaktúra Kft. 1202 Budapest, Lázár u. 39. A Cg. 01-09-979685 23821556-4651-113-01 - - Magyarország területe - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

4503 Kara Beatrix 1201 Budapest, Wesselényi u. 22. 21228883 60521952-4791-231-01 - - Magyarország területe kivéve házaló kereskedelem - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

4514 Gubor Café Kft. 1205 Budapest, Mártírok útja 103. Cg. 01-09-973379 23684559-4724-113-01 - - Magyarország területe - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

4521 Navaratil Emese 1201 Budapest, Helsinki út 101. 33350089 66275563-2341-231-01 - - Magyarország területe - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

4568 Sas Orsolya 1201 Budapest, Alsóteleki u. 6. fsz. 1. 33346283 - - Magyarország területe - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

4599

Csík István 

mezőgazdasági 

őstermelő

1203 Budapest, Közműhelytelep u. 26. 2026993 - - Magyarországi terület - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

4691 Az Igazi Hazai Kft. 1204 Budapest, Nefelejcs u. 6. Cg. 01-09-990577 24102838-4791-113-01 - - Országos  - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

4701 Járóka László 1204 Budapest, Vasút sor 6. 34887686 66422480-5610-231-01 - - Magyarország területén (rendezvényeken) - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

4734
Görbe Bögre 

Manufaktúra Kft.
1201 Budapest, Alsóteleki u. 67. Cg. 01-09-994446 21482830-2341-113-01 - - Magyarország területe - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

106 Nagy Gabriella 9082 Nyúl, Tavasz u. 10. 21298281 6,0532E+16 - - Országos  - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

4/2014. 1 2014. 05.23. TUTTI Élelmiszeripari Kft. 9142 Rábapatona Pinkerét Cg. 08-09-002467 10713435-1086-113-08 - - - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

937-3/2012. 1 2012. 03. 09. Varga Zoltánné 8978 Rédics, Sziklai u. 16. 19477937 60246387-4752-231-20 - - Magyarország területe (országos jelleggel) - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -

29. 1 2014. 11. 24. Kőrösi Katalin 9224 Rajka, Rákóczi u. 52/a. 35905082 66551177-7490-231-08 - - Magyarország  - - üzleten kívül folytatott kereskedelmi tevékenység - - - - -
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megkezdésének, 

módosításának és 

megszűnésének 
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A kereskedelmi tevékenység helye
Kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 

tevékenység formája (üzletben folytatott ker. tevékenység, 

mozgóbolt útján folytatott ker. tevékenység, 
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vagy piacon folytatott ker. tevékenység, közterületi 

értékesítés, üzleten kívüli kereskedelem, csomagküldő 

kereskedelem, automatából történő értékesítés)

A kereskedő
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Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az 

üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok telekhatártól mért 

távolsága és elhelyezése (saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban, 

vagy közterületek közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a közforgalom 

céljára átadott magánút egy részén)

termékek megnevezése és sorszáma a 6. mellékle t alapján a Jöt. 3. § (2) bekezdése  szerinti termékek

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem, 

megjelölve a 

vendéglátást, 

amennyiben ilyen 

tevékenységet folytat

nagykereskedelem
szeszesital-

kimérést

zeneszolgáltatást, műsoros 

előadást, tánc rendezését, 

szerencsejátéknak nem 

minősülő szórakoztató 

játékot

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek körét
a külön engedély alapján forgalmazott termékek megnevezését a külön engedélyt kiállító hatóságot

a külön 

engedély 

számát

a külön engedély 

hatályát 

46. Használtcikk - - - - - - - - - -

23. Háztartási tüzelőanyag - - - - - - - - - - -

42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru - - kiskereskedelem - - - - - - - -

42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru - - kiskereskedelem - - - - - - - -

30. Virág és kertészeti cikk    (fenyőfa) - - kiskereskedelem - - - - - - - -

30. Virág és kertészeti cikk    (fenyőfa) - - kiskereskedelem - - - - - - - -

30. Virág és kertészeti cikk    (fenyőfa) - - kiskereskedelem - - - - - - - -

30. Virág és kertészeti cikk    (fenyőfa) - - kiskereskedelem - - - - - - - -

1.7. zöldség- és gyümölcs (fenyőfa) - kiskereskedelem - - - - - - - -

1.7. zöldség- és gyümölcs (fenyőfa) - kiskereskedelem - - - - - - - -

1.1. Meleg- hideg étel - - vendéglátás - - - - - - - -

1.1. Meleg- hideg étel - - vendéglátás - - - - - - - -

1. Élelmiszer, 1.1. Meleg,- hideg étel - - vendéglátás - - -
meleg-hideg étel, tej, tejtermék, 

cukrászati készítmény
meleg-hideg étel, tej, tejtermék, cukrászati készítmény

Fejér Megyei Kormányhivatal Polgárdi Járási Hivatal Járási Állat-

egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

FE-

07I/01/0029

3-

0004/2014.

22. Gépjármű-kenőanyag, - hűtőanyag, adalékanyag és a jövedéki adóról szóló törvény szerinti üzemanyag; 48. Egyéb gépjármű (tehergépjármű, lakókocsi, 3,5 tonnánál 

nehezebb jármű); 49. Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék
ásványolaj - kiskereskedelem - - -

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék 

1.9. Édességáru

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék 
- vendéglátás -

szerencsejátéknak nem 

minősülő szórakoztató 

játék

- - - - -

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,  1.4. Cukrászati készítmény, édesipari 

termék 2. Dohányáru

alkoholtermék, sor, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék, 

dohánygyártmány

- vendéglátás - igen

szerencsejátéknak nem 

minősülő szórakoztató 

játék

- - - - -

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék 

2. Dohányáru

alkoholtermék, sor, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék, 

dohánygyártmány

- vendéglátás - igen

szerencsejátéknak nem 

minősülő szórakoztató 

játék

- - - - -

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,  1.4. Cukrászati készítmény, édesipari 

termék 1.9. Édességáru

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék, 

dohánygyártmány

- vendéglátás - igen

szerencsejátéknak nem 

minősülő szórakoztató 

játék

- - - - -

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,  1.4. Cukrászati készítmény, édesipari 

termék 1.9. Édességáru

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék, 

dohánygyártmány

- vendéglátás - igen

szerencsejátéknak nem 

minősülő szórakoztató 

játék

- - - - -

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,  1.9. Édességáru,                           1.11. 

Egyéb élelmiszer

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék, 

dohánygyártmány

vendéglátás - igen - - - - - -

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, ill. palackozott alkoholmentes és szeszes ital, 1.7. Zöldség- és gyümölcs, 1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 1.9. Édességáru, 1.10. 

Tej, tejtermékek, 1.11. Egyéb élelmiszerek, 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk, 20. Illatszer, drogéria, 11. Audiovizuális termék, 32. Állateledel, takarmány, 1.5. Hús- és 

hentesáru, 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru

sör, bor, pezsgő, dohánygyártmány kiskereskedelem - - - - - - - -

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, ill. palackozott alkoholmentes és szeszes ital 2. dohányáru
alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék, 

kiskereskedelem, 

vendéglátás
- - - - - - - -

1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 1.9. Édességáru, 1.11. Egyéb élelmiszer, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott ital, alkoholtermék, sör, bor, pezsgő - kiskereskedelem - - - - - - - -

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.4. Cukrászati készítmény, édesipari 

termék, 1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 1.9. Édességáru, 1.10. Tej, tejtermék, 1.11. Egyéb élelmiszer
alkoholtermék, sör, bor, pezsgő - kiskereskedelem - - - - - - - -

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.4. Cukrászati készítmény, édesipari 

termék, 1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 1.9. Édességáru, 1.10. Tej, tejtermék, 1.11. Egyéb élelmiszer
alkoholtermék, sör, bor, pezsgő - kiskereskedelem - - - - - - - -

- 13. Festék, lakk 14. Vasáru, barkács, és építési anyag 29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny 30. Virág és kertészeti cikk 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -

- 13. Festék, lakk 14. Vasáru, barkács, és építési anyag 29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny 30. Virág és kertészeti cikk 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -

-
1.2. kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos ill. palackozott alkoholmentes- és szszes ital, 1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 1.8. 

Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 1.10. Tej, tejtermék
kiskereskedelem nem tej, tejtermék, cukrászati készítmények hűtést igénylő tej és tejtermékek, hűtést igénylő cukrászati készítmények (sütemények) Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi FőosztályFE/ÉMFO/01504/3-20162016.07.25-től határozatlan ideig

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 1.9. Édességáru
alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék 
- vendéglátás - igen - - - - - -

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 1.9. Édességáru
alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék 
- vendéglátás - igen - - - - - -

1.11. egyéb élelmiszer, 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.9. Édességáru, 2. 

Dohányáru

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

dohánygyártmány
- vendéglátás - igen

szerencsejátéknak nem 

minősülő szórakoztató 

játék

- - - - -

1.11. egyéb élelmiszer, 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.9. Édességáru, 2. 

Dohányáru

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

dohánygyártmány
- vendéglátás - igen

szerencsejátéknak nem 

minősülő szórakoztató 

játék

- - - - -

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital (ásványvíz, üdítő, kávéital, energia ital, alkoholmentes- és szeszes ital) 1.11. Egyéb élelmiszer (kávé) 2. Dohányáru 17. Újság 

napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék, 

dohánygyártmány

- kiskereskedelem - nem - - - - - -

1.9 Édességáru 1.11. Egyéb élelmiszer

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék, 

dohánygyártmány

- kiskereskedelem - nem - - - - - -

51. Mezőgazdasági nyersanyag, termék (gabona) nagykereskedelem

51. Mezőgazdasági nyersanyag, termék (gabona) nagykereskedelem

39. Optikai cikk (komputeres látásvizsgálat) 38. Fotócikk 11. Audiovizuális termék 59. Egyéb (elemek) - - kiskereskedelem - - - - - - - -

39. Optikai cikk (komputeres látásvizsgálat) 38. Fotócikk 11. Audiovizuális termék 59. Egyéb (elemek) - - kiskereskedelem - - - - - - - -

11. Audiovizuális termékek, 25. Óra- és ékszer, 38. Fotócikk, 39. Optikai cikk, 26. Sportszer, sporteszköz, 59. Egyéb (elemek) - - kiskereskedelem - - - - - - - -

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital (kávéital) - - kiskereskedelem - - - - - - - -

4. Ruházat 5. Babatermék 6. Lábbeli- és bőráru 25. Óra- és ékszer 27. Játékáru - - kiskereskedelem - - - - - - - -

4. Ruházat 5. Babatermék 6. Lábbeli- és bőráru 25. Óra- és ékszer 27. Játékáru - - kiskereskedelem - - - - - - - -

4. Ruházat 5. Babatermék 6. Lábbeli- és bőráru 25. Óra- és ékszer 27. Játékáru - - kiskereskedelem - - - - - - - -

4. Ruházat 5. Babatermék 6. Lábbeli- és bőráru 25. Óra- és ékszer 27. Játékáru - - kiskereskedelem - - - - - - - -

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi 

tevékenység jellege
Az üzletben folytatnak-e Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)
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Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az 

üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok telekhatártól mért 

távolsága és elhelyezése (saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban, 

vagy közterületek közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a közforgalom 

céljára átadott magánút egy részén)

termékek megnevezése és sorszáma a 6. mellékle t alapján a Jöt. 3. § (2) bekezdése  szerinti termékek

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem, 

megjelölve a 

vendéglátást, 

amennyiben ilyen 

tevékenységet folytat

nagykereskedelem
szeszesital-

kimérést

zeneszolgáltatást, műsoros 

előadást, tánc rendezését, 

szerencsejátéknak nem 

minősülő szórakoztató 

játékot

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek körét
a külön engedély alapján forgalmazott termékek megnevezését a külön engedélyt kiállító hatóságot

a külön 

engedély 

számát

a külön engedély 

hatályát 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi 

tevékenység jellege
Az üzletben folytatnak-e Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)

3. Textil, 4. Ruházat, 5. Babatermék, 6. Lábbeli- és bőráru, 25. Óra, ékszer, 43. Emlék- és ajándéktárgy, 18. Papír, írószer, 20. Illatszer, drogéria, 27. Játékáru, 39. Optikai 

cikk (napszemüveg)
- - kiskereskedelem - - - - - - - -

3. Textil, 4. Ruházat, 5. Babatermék, 6. Lábbeli- és bőráru, 25. Óra, ékszer, 43. Emlék- és ajándéktárgy, 18. Papír, írószer, 20. Illatszer, drogéria, 27. Játékáru, 39. Optikai 

cikk (napszemüveg)
- - kiskereskedelem - - - - - - - -

3. Textil, 4. Ruházat, 5. Babatermék, 6. Lábbeli- és bőráru, 25. Óra, ékszer, 43. Emlék- és ajándéktárgy, 18. Papír, írószer, 20. Illatszer, drogéria, 27. Játékáru, 39. Optikai 

cikk (napszemüveg)
- - kiskereskedelem - - - - - - - -

1.1 Meleg-, hideg étel 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve 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 17. Újság, napilap, 

folyóirat, periodikus kiadvány  32. Állateledel, takarmány

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék , 

dohánygyártmány

- kiskereskedelem - - - - - - - -

1.1 Meleg-, hideg étel 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve 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 17. Újság, napilap, 

folyóirat, periodikus kiadvány 32. Állateledel, takarmány

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék , 

dohánygyártmány

- kiskereskedelem - - - - - - - -

1.1. Meleg- hideg étel, 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.4. Cukrászati 

készítmény, édesipari termék, 1.5. 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, 16. Könyv, 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, 18. Papír- és írószer, 20. Illatszer, drogéria

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék, 

dohánygyártmány

- kiskereskedelem - - -

hús, hentesáru, hal, tej, tejtermék, 

cukrászati készítmény, meleg, hideg 

étel

friss hús, friss halászati termék, nyerstej, hűtést nem igénylő tej és tejtermék, hűtést igénylő cukrászati készítmény, vendéglátó-ipari 

termék

Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Igazgatóság Enyingi kerületi Állategészségügyi 

és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

16.9/0202-

005/2012.
határozatlan

1. Élelmiszer,1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.4. Cukrászati készítmény, 

édesipari termék, 1.5. 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, 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 9. 

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk, 11. Audiovizuális termék, 12. Telekommunikációs cikk, 15. Szaniter áru, 16. Könyv, 17. Újság, napilap, folyóirat, 

periodikus kiadvány, 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk, 20. Illatszer, drogéria, 21. Háztartási tisztitószer, vegyi áru, 27. Játékáru, 30. Virág és kertészeti cikk, 32. 

Állateledel, takarmány, 34. Szexuális termék; 37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédőszer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges 

eszköz, kisgép, 38. Fotócikk, 39. Optikai cikk, 40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék
- kiskereskedelem - - -

friss hús, hútést igénylő tej és 

tejtermék, fogyasztói csomagolású 

jégkrém, hűtést igénylő cukrászati 

készítmények: fogyasztói csomagolású 

sütemények

friss hús, hűtést  igénylő tej és tejtermék, fogyasztói csomagolású jégkrém,  hűtést igénylő cukrászati készítmények: fogyasztói 

csomagolású sütemények

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

FE-

09I/ÉBÁi/00

734-5/2015.

határozatlan

46. Használtcikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -

46. Használtcikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -

1.3. Csomagolt kávé, dobozos illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 1.9. Édességáru 3. Textil (törölköző) 4. Ruházat  5. Babatermék 6. Lábbeli- és bőráru 7. 

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés 20. Illatszer, drogéria  21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru (háztartási papíráru) 25. Óra- és ékszer 27. Játékáru 43. Emlék- és 

ajándéktárgy 45. Kreatív hobbi és dekorációs termék

- - kiskereskedelem - - - - - - - -

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 1.7. Zöldség- és gyümölcs, 1.9. 

Édességáru, 1.11. Egyéb élelmiszer
alkoholtermék, sör, bor, pezsgő - kiskereskedelem - - - - - - - -

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 1.7. Zöldség- és gyümölcs, 1.9. 

Édességáru, 1.11. Egyéb élelmiszer
alkoholtermék, sör, bor, pezsgő kiskereskedelem - - - - - - -

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 1.7. Zöldség- és gyümölcs, 1.9. 

Édességáru, 1.11. Egyéb élelmiszer

3. Textil, 4. Ruházat, 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk 25. Óra- és ékszer 27. Játékáru - - kiskereskedelem - - - - - - - -

3. Textil, 4. Ruházat, 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk 25. Óra- és ékszer 27. Játékáru - - kiskereskedelem - - - - - - - -

3. Textil, 4. Ruházat, 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk 25. Óra- és ékszer 27. Játékáru - kiskereskedelem

30. Virág és kertészeti cikk     37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, termésnövelő anyag (tápoldatok)  40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk                  42. 

Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru  43. Emlék- és ajándéktárgy 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 59. Egyéb (műanyag cikk, selyem virág) 

18. Papír- és írószer, művészellátó cikk

- - kiskereskedelem - - - - - - - -

30. Virág és kertészeti cikk     37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, termésnövelő anyag (tápoldatok)  40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk                  42. 

Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru  43. Emlék- és ajándéktárgy 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 59. Egyéb (műanyag cikk, selyem virág) 

18. Papír- és írószer, művészellátó cikk

kiskereskedelem 

30. Virág és kertészeti cikk     37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, termésnövelő anyag (tápoldatok)  40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk                  42. 

Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru  43. Emlék- és ajándéktárgy 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 59. Egyéb (műanyag cikk, selyem virág) 

18. Papír- és írószer, művészellátó cikk

kiskereskedelem 

30. Virág és kertészeti cikk     37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, termésnövelő anyag (tápoldatok)  40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk                  42. 

Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru  43. Emlék- és ajándéktárgy 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 59. Egyéb (műanyag cikk, selyem virág) 

18. Papír- és írószer, művészellátó cikk

kiskereskedelem 

30. Virág és kertészeti cikk     37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, termésnövelő anyag (tápoldatok)  40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk                  42. 

Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru  43. Emlék- és ajándéktárgy 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 59. Egyéb (műanyag cikk, selyem virág) 

18. Papír- és írószer, művészellátó cikk

kiskereskedelem

26. Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés), 32. Állateledel, takarmány, 33. Állatgyógyászati termék (kizárólag: vitaminok, szabad forgalmazású állatgyógyászati 

termékek)
- - kiskereskedelem - - - - - - - -

26.Sportszer, sporteszköz 32. Állateledel, takarmány 33. Állatgyógyászati termék (kizárólag: vitaminok, szabad forgalmazású állatgyógyászati termékek) 37. 

Mezőgazdasági cikk (vetőmag) 23. Háztartási tüzelőanyag
kiskereskedelem nem

26.Sportszer, sporteszköz 32. Állateledel, takarmány 33. Állatgyógyászati termék (kizárólag: vitaminok, szabad forgalmazású állatgyógyászati termékek) 37. 

Mezőgazdasági cikk (vetőmag) 23. Háztartási tüzelőanyag
- kiskereskedelem nem

-
26.Sportszer, sporteszköz 32. Állateledel, takarmány 33. Állatgyógyászati termék (kizárólag: vitaminok, szabad forgalmazású állatgyógyászati termékek) 37. 

Mezőgazdasági cikk (vetőmag) 23. Háztartási tüzelőanyag
kiskereskedelem nem

3. Textil, 4. Ruházat, 6. Lábbeli- és bőráru, 11. Audiovizuális termék, 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk, 26. Sportszer, sporteszköz, 27. Játékáru, 30. Virág és 

kertészeti cikk, 40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk, 41. temetkezési kellékek, 43. Emlék és ajándéktárgy, 45. Kreatív hobby- és dekorációs kellék, 46. Használt cikk
- - kiskereskedelem - - - - - - - '

3. Textil, 4. Ruházat, 6. Lábbeli- és bőráru, 11. Audiovizuális termék, 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk, 26. Sportszer, sporteszköz, 27. Játékáru, 30. Virág és 

kertészeti cikk, 40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk, 41. temetkezési kellékek, 43. Emlék és ajándéktárgy, 45. Kreatív hobby- és dekorációs kellék, 46. Használt cikk
- - kiskereskedelem - - - - - - - '

1.1 Meleg-, hideg étel  1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, (kivétel szeszes ital) 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 

(kivétel szeszes ital), 1.9. Édességáru                               
- - vendéglátás - - -

meleg, hideg étel: az élelmiszerláncról 

és hatósági felügyeletről szóló 2008. 

évi XLVI. törvény Mellékletének 71. 

pontjában meghatározott vendéglátó-

-
Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Igazgatósága

FEI/01/029

80-

002/2013.

-

1.1 Meleg-, hideg étel  1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, (kivétel szeszes ital) 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 

(kivétel szeszes ital), 1.9. Édességáru                               
- - vendéglátás - - -

meleg, hideg étel: az élelmiszerláncról 

és hatósági felügyeletről szóló 2008. 

évi XLVI. törvény Mellékletének 71. 

pontjában meghatározott vendéglátó-

Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Igazgatósága

FEI/01/029

80-

002/2013.

-

1.1. Meleg- hideg étel - vendéglátás - - -

Meleg- hideg étel,- vendéglátó-ipari 

termék; Tej, tejtermék; Cukrászati 

készítmények

Meleg- hideg étel, - vendéglátó-ipari termék: az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. Törvény mellékletének 

71. pontjában meghatározott vendéglátó ipari termék az italok kivételével, termékkörbe tartozó: melegkonyhás ételek forgalmazása, teljes 

melegkonyhás tevékenység, valamint intézményi keretek között végzett közétkeztetés tálalókonyhán. Tej, tejtermék, ezen belül hűtést 

igénylő: kávétejszín, tej-kávéhoz, tejszínhab-kávéhoz, jégkrém, nyerstej kivételével; Cukrászati készítmény, ezen belül hűtést igénylú: 

cukrászsütemény, fagylalt (nem helyben készített)

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala 

Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztálya

FE-

08/ÉÁO/01

960-3/2017.

Jelen engedély 

visszavonásig 

érvényes

1.1. Meleg- hideg étel, 1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék vendéglátás meleg, hideg étel, sütemény

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala 

Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztálya

FE-

08/ÉÁO/01

077-3/2017.

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.10. Tej, tejtermék vendéglátás tej, tejtermék kávétejszín, tej-kávéhoz, tejszínhab-kávéhoz, jégkrém

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala 

Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztálya

FE-

08/ÉÁO/01

077-4/2017.

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, (kávéital, alkoholmentes ital helyben fogyasztása) 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes 

ital, 1.9. Édességáru 20. Illatszer, drogéria 36. Pirotechnikai termék, 59. Egyéb (iparcikk) 43. Emlék- és ajándéktárgy 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (papír- és 

írószer)

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék, 

dohánygyártmány

- kiskereskedelem - - - - - - - -

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital (ásványvíz, üdítő, kávéital, energia ital, alkoholmentes- és szeszes ital) 1.11. Egyéb élelmiszer (kávé) 2. Dohányáru 17. Újság 

napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék, 

dohánygyártmány

- kiskereskedelem - - - - - - - -

1.9 Édességáru 1.11 Egyéb élelmiszer

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék, 

dohánygyártmány

- kiskereskedelem - - - - - - - -

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital (kávéital) - - kiskereskedelem - - - - - - - -
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Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az 

üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok telekhatártól mért 

távolsága és elhelyezése (saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban, 

vagy közterületek közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a közforgalom 

céljára átadott magánút egy részén)

termékek megnevezése és sorszáma a 6. mellékle t alapján a Jöt. 3. § (2) bekezdése  szerinti termékek

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem, 

megjelölve a 

vendéglátást, 

amennyiben ilyen 

tevékenységet folytat

nagykereskedelem
szeszesital-

kimérést

zeneszolgáltatást, műsoros 

előadást, tánc rendezését, 

szerencsejátéknak nem 

minősülő szórakoztató 

játékot

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek körét
a külön engedély alapján forgalmazott termékek megnevezését a külön engedélyt kiállító hatóságot

a külön 

engedély 

számát

a külön engedély 

hatályát 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi 

tevékenység jellege
Az üzletben folytatnak-e Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)

árusítótér nettó alapterülete: 38 m2
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital; 1.7. Zöldség- és gyümölcs; 1.9. Édességáru; 1.11. Egyéb élelmiszer; 59. Egyéb: 

savanyúság kimérése
energiatermék, üveges-dobozos sör - kiskereskedelm - - - - - . - -

árusítótér nettó alapterülete: 38 m2
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital; 1.7. Zöldség- és gyümölcs; 1.9. Édességáru; 1.11. Egyéb élelmiszer; 59. Egyéb: 

savanyúság kimérése
energiatermék, üveges-dobozos sör - kiskereskedelm - - - - - . - -

11. Audiovizuális termékek, 25. Óra- és ékszer, 26. Sportszer, sporteszköz, 38. Fotócikk, 39. Optikai cikk, 59. Egyéb (elemek) - - kiskereskedelem - - - - - - - -

11. Audiovizuális termékek, 25. Óra- és ékszer, 26. Sportszer, sporteszköz, 38. Fotócikk, 39. Optikai cikk, 59. Egyéb (elemek) - - kiskereskedelem - - - - - - - -

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,  1.4. Cukrászati készítmény, édesipari 

termék 1.7. Zöldség- és gyümölcs 1.9. Édességáru 1.11. Egyéb élelmiszer 2. Dohányáru (gyufa) 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru (háztartási papíráru)

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék 
- kiskereskedelem - - - - - - - -

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,  1.4. Cukrászati készítmény, édesipari 

termék 1.7. Zöldség- és gyümölcs 1.9. Édességáru 1.11. Egyéb élelmiszer 2. Dohányáru (gyufa) 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru (háztartási papíráru)

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék 
- kiskereskedelem - - - - - - - -

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,  1.4. Cukrászati készítmény, édesipari 

termék 1.7. Zöldség- és gyümölcs 1.9. Édességáru 1.11. Egyéb élelmiszer 2. Dohányáru (gyufa) 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru (háztartási papíráru)

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék 
- kiskereskedelem - - - - - - - -

1.5. Hús- és hentesáru 1.6. Hal 1.11. Egyéb élelmiszer - - kiskereskedelem - - - - - - - -

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.5. Hús- és hentesáru, 1.6. Hal, 1.8. Kenyér- 

és pékáru, 1.11. Egyéb élelmiszer
- - kiskereskedelem - - - - - - - -

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.5. Hús- és hentesáru, 1.6. Hal, 1.8. Kenyér- 

és pékáru, 1.11. Egyéb élelmiszer
- - kiskereskedelem - - - - - - - -

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.5. Hús- és hentesáru, 1.6. Hal, 1.8. Kenyér- 

és pékáru, 1.11. Egyéb élelmiszer
kiskereskedelem 

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.9. Édességáru, 2. Dohányáru

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék, 

dohánygyártmány

- vendéglátás - igen zeneszolgáltatás - - - - -

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,  1.9. Édességáru, 2. Dohányáru

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék, 

dohánygyártmány

- vendéglátás - igen zeneszolgáltatás - - - - -

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.9. Édességáru 
alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék 
- vendéglátás - igen - - - - - -

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.9. Édességáru 
alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék 
- vendéglátás - igen - - - - - -

1.9. Édességáru, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.10. Egyéb élelmiszer alkoholtermék, sör, bor,  - vendéglátás - igen Meleg-, hideg étel Meleg- , hideg étel fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi FőosztályFE/ÉMFO/00699/7-20162016.04.22-

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 14. Vasáru, barkács, és építési anyag 15. Szaniteráru - - kiskereskedelem - - - - - - - -

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 14. Vasáru, barkács, és építési anyag 15. Szaniteráru - - kiskereskedelem - - - -

3. Textil, 4. Ruházat, 6. Lábbeli- és bőráru, 20. Illatszer, drogéria, 25. Óra- és ékszer 27. Játékáru, 30. Virág és kertészeti cikk , 43. Emlék- és ajándéktárgy - - kiskereskedelem - - - - - - - -

49. Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék kiskereskedelem

49. Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék kiskereskedelem

49. Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék kiskereskedelem

49. Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék; 59. Egyéb (Mezőgazdasági gépek – tartozékai; 23. Háztartási tüzelőanyag; 26. Sportszer, sporteszköz 

(kerékpár és alkatrész, tartozék); 50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és – tartozék; 46. Használtcikk
- - kiskereskedelem nagykereskedelem - - - - - - -

49. Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék; 59. Egyéb (Mezőgazdasági gépek – tartozékai; 23. Háztartási tüzelőanyag; 26. Sportszer, sporteszköz 

(kerékpár és alkatrész, tartozék); 50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és – tartozék; 46. Használtcikk
kiskereskedelem nagykereskedelem

47. Személygépjármű kiskereskedelem

1.1. Meleg-, hideg étel,          1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital                               1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes-és szeszes ital   

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék                      1.9. Édességáru
- - vendéglátás - - - - - - - -

1.1. Meleg-, hideg étel,          1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital                               1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes-és szeszes ital   

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék                      1.9. Édességáru
- - vendéglátás - - - - - - - -

1.1. Meleg-, hideg étel,          1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital                               1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes-és szeszes ital   

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék                      1.9. Édességáru
- - vendéglátás - - - - - - - -

1.1. Meleg-, hideg étel,          1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital                               1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes-és szeszes ital   

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék                      1.9. Édességáru
- - vendéglátás - - - - - - - -

1.1. Meleg-, hideg étel,          1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital                               1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes-és szeszes ital   

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék                      1.9. Édességáru
- - vendéglátás - - - - - - - -

1.1. Meleg-, hideg étel,         1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital          - - vendéglátás - - - - - - - -

1.1. Meleg-, hideg étel,         1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital          - - vendéglátás - - - - - - - -

1.1. Meleg-, hideg étel,         1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital          

- 1.1. Meleg-, hideg étel,         1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital          - - vendéglátás - - -
Meleg, hideg étel, - vendéglátó-ipari 

termék kiszállítással
pizza, gyros, hot-dog, hamburger előkészített alapanyagokból

Fejér Megyei Kormányhivatal Polgárdi Járási Hivatal Járási Állat-

egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

FE-

07I/01/0040

0-

0004/2014.

1.2.Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 1.9. Édességáru - - vendéglátás - - - - - - - -

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

köztes alkoholtermék 
- vendéglátás - igen

zeneszolgáltatás, 

szerencsejátéknak nem 

minősülő szórakoztató 

játék

- - - - -

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

köztes alkoholtermék 
- vendéglátás - igen

zeneszolgáltatás, 

szerencsejátéknak nem 

minősülő szórakoztató 

játék

- - - - -

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

köztes alkoholtermék 
- vendéglátás - igen

zeneszolgáltatás, 

szerencsejátéknak nem 

minősülő szórakoztató 

játék

- - - - -

- 12. Telekommunikációs cikk 19. Számítógépes hardver- és szoftver termék - - kiskereskedelem - nem -

12. Telekommunikációs cikk 19. Számítógépes hardver- és szoftver termék - - kiskereskedelem - nem -
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Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az 

üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok telekhatártól mért 

távolsága és elhelyezése (saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban, 

vagy közterületek közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a közforgalom 

céljára átadott magánút egy részén)

termékek megnevezése és sorszáma a 6. mellékle t alapján a Jöt. 3. § (2) bekezdése  szerinti termékek

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem, 

megjelölve a 

vendéglátást, 

amennyiben ilyen 

tevékenységet folytat

nagykereskedelem
szeszesital-

kimérést

zeneszolgáltatást, műsoros 

előadást, tánc rendezését, 

szerencsejátéknak nem 

minősülő szórakoztató 

játékot

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek körét
a külön engedély alapján forgalmazott termékek megnevezését a külön engedélyt kiállító hatóságot

a külön 

engedély 

számát

a külön engedély 

hatályát 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi 

tevékenység jellege
Az üzletben folytatnak-e Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 1.7. Zöldség- és gyümölcs    1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék                                      

1.9. Édességáru                    1.10. Tej, tejtermék               1.11. Egyéb élelmiszer            18. Papír- és írószer, művészellátó cikk                     20. Illatszer, drogéria                  

11. Audiovizuális termék             32. Állateledel, takarmány

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék 
- kiskereskedelem - nem nem - - - - -

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 1.7. Zöldség- és gyümölcs    1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék                                      

1.9. Édességáru                    1.10. Tej, tejtermék               1.11. Egyéb élelmiszer            18. Papír- és írószer, művészellátó cikk                     20. Illatszer, drogéria                  

11. Audiovizuális termék             32. Állateledel, takarmány

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék 
- kiskereskedelem - nem nem - - - - -

1.2, 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.11., 1.10., 2., 3., 4., 5., 11., 16., 17., 18., 20., 21., 27., 30., 32., 33., 34.

alkoholtermék, sor, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék, 

dohánygyártmány

- kiskereskedelem - nem nem - - - - -

1.1. Meleg-, hideg étel,         1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,                           1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,  

1.9. Édességáru

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermékek
- vendéglátás - igen

szerencsejátéknak nem 

minősülő szórakoztató 

játék

- - - - -

1.1. Meleg-, hideg étel,         1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,                           1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,  

1.9. Édességáru

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermékek
- vendéglátás - igen

szerencsejátéknak nem 

minősülő szórakoztató 

játék

- - - - -

1.1. Meleg-, hideg étel,         1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,                           1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,  

1.9. Édességáru

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék 
- vendéglátás - igen

műsoros előadás, 

szerencsejátéknak nem 

minősülő szórakoztató 

játék

- - - - -

1.1. Meleg-, hideg étel,         1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,                           1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,  

1.9. Édességáru

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék 
- vendéglátás - igen

szerencsejátéknak nem 

minősülő szórakoztató 

játék

- - - - -

1.1. Meleg-, hideg étel,         1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,                           1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,  

1.9. Édességáru

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék 
- vendéglátás - igen

szerencsejátéknak nem 

minősülő szórakoztató 

játék

- - - - -

6 db, 10 méter
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 

1.9. Édességárus
sör vendéglátás nem

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 1.5. Hús- és hentesáru          1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék                                     

1.9. Édességáru                    1.10. Tej, tejtermék                1.11. Egyéb élelmiszer             5. Babatermék                          20. Illatszer, drogéria

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék, 

dohánygyártmány

- kiskereskedelem - nem - Tej, tejtermék hűtést igénylő csomagolt tej és tejtermék

Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Igazgatóság Enyingi kerületi Állategészségügyi 

és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

16.9/0327-

001/2012.
-

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital  1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 1.5. Hús- és hentesáru 1.7. Zöldség- és 

gyümölcs 1.10 Tej, tejtermék 1.11 Egyéb élelmiszer 2. Dohányterméket kiegészítő termék 20. Illatszer, drogéria (papíráru)

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék 
- kiskereskedelem - nem - - - - - -

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital  1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 1.5. Hús- és hentesáru 1.7. Zöldség- és 

gyümölcs 1.10 Tej, tejtermék 1.11 Egyéb élelmiszer 2. Dohányterméket kiegészítő termék 20. Illatszer, drogéria (papíráru)

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék 
- kiskereskedelem - nem - - - - - -

4. Ruházat 6. Lábbeli,- és bőráru - - kiskereskedelem - nem -

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,                             1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 1.5. Hús- és hentesáru             

1.7. Zöldség- és gyümölcs    1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék                                     1.9. Édességáru                   1.10. Tej, tejtermék                  1.11. Egyéb 

élelmiszer           18. Papír- és írószer, művészellátó cikk                     20. Illatszer, drogéria                  32. Állateledel, takarmány       34. Szexuális termék

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék, 

dohánygyártmány

- kiskereskedelem - nem - - - - - -

3. Textil 4. Ruházat 5. Babatermék 6. Lábbeli- és bőráru 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 9. Villamos háztartási készülék és 

villamossági cikk 10. Audió- és videóberendezés 11. Audiovizuális termék 12. Telekommunikációs cikk 26. Sportszer, sporteszköz 27. Játékáru 29. Tapéta, padlóburkoló, 

szőnyeg, függöny 30. Virág és kertészeti cikk 43. Emlék- és ajándéktárgy 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 46. Használtcikk 53. Irodagép, -berendezés, irodabútor

- - kiskereskedelem - - - - - - - -

3. Textil 4. Ruházat 5. Babatermék 6. Lábbeli- és bőráru 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 9. Villamos háztartási készülék és 

villamossági cikk 10. Audió- és videóberendezés 11. Audiovizuális termék 12. Telekommunikációs cikk 26. Sportszer, sporteszköz 27. Játékáru 29. Tapéta, padlóburkoló, 

szőnyeg, függöny 30. Virág és kertészeti cikk 43. Emlék- és ajándéktárgy 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 46. Használtcikk 53. Irodagép, -berendezés, irodabútor

- - kiskereskedelem - - - - - - - -

32. Állateledel, takarmány - - kiskereskedelem - nem - - - - - -

46. Használtcikk - - kiskereskedelem - nem - - - - - -

46. Használtcikk - - kiskereskedelem - nem - - - - - -

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.9. Édességáru, 1.11. Egyéb élelmiszer
alkoholtermék, sör bor pezsgő, köztes 

alkoholtermék, dohánygyártmány
- vendéglátás - igen - - - - - -

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.9. Édességáru, 1.11. Egyéb élelmiszer
alkoholtermék, sör bor pezsgő, köztes 

alkoholtermék, dohánygyártmány
- vendéglátás - igen - - - - - -

1.7. Zöldség- és gyümölcs, 1.11. Egyéb élelmiszer, 30. Virág és kertészeti cikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -

1.7. Zöldség- és gyümölcs, 1.11. Egyéb élelmiszer, 30. Virág és kertészeti cikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -

1.1 Meleg-, hideg étel            1.2. Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital                            1.3. Csomagolt kávé, dobozos illetve palackozott alkoholmentes és szeszes ital                             

1.9. Édességáru                                                     
sör, bor, pezsgő - vendéglátás - igen - - - - - -

1.1 Meleg-, hideg étel            1.2. Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital                            alkoholtermék, sör, bor, pezsgő - vendéglátás - igen - - - - - -

1.1 Meleg-, hideg étel            1.2. Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital                            alkoholtermék, sör, bor, pezsgő - vendéglátás - igen - - - - - -

 1.1. Meleg-, hideg étel - - vendéglátás - nem - - - - - -

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.9. Édességáru (csak csomagolt élelmiszerek, pl. csokoládé, desszert, nápolyi, 

cukorkaáru stb.) 1.11. Egyéb élelmiszer (csak olajos- és egyéb magvak, kávé, tea) 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk (csak kisebb 

háztartási felszerelési tárgyak, eszközök) 9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk (csak kisebb háztartási készülékek) 11. Audiovizuális termék (zenei- és videó 

felvétel, CD, DVD stb.) 12. Telekommunikációs cikk 16. Könyv, 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk, 19. Számítógépes 

hardver – és szoftver termék, 20. Illatszer, drogéria („A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt termékeket nem kívánunk értékesíteni. A kémiai biztonságról szóló törvény 

szerinti veszélyes anyagokat és készítményeket sem kívánunk forgalmazni.) 27. Játékáru, 37. Mezőgazdasági termékek (csak vetőmag), 43. Numizmatikai termék 45. 

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

- - kiskereskedelem - - - - - - - -

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes ital, 1.9. Édességáru (csak előre csomagolt élelmiszerek, pl. csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru) 1.11 

Egyéb élelmiszer (hűtést nem igénylő élelmiszerek), 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk (levélszekrény) 11. Audiovizuális termék (zenei- 

és videó felvétel, CD, DVD stb.) 12. Telekommunikációs cikk 16. Könyv 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk 19. 

Számítógépes hardver- és szoftver termék 27. Játékáru 37. Mezőgazdasági termékek (csak vetőmag) 39. Optikai cikk 43. Emlék- és ajándéktárgy 44. Numizmatikai termék 

45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék

- - kiskereskedelem - - - - - -

1.1 Meleg-, hideg étel, 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.4. Cukrászati

készítmény, édesipari termék, 1.5. 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.Közérzetjavítő és étrend-kiegészítő termék, 5. Babatermék, 16. Könyv, 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, 18. Papír- és írószer,

művészellátó cikk, 20. Illatszer, drogéria, 27. Játékáru, 30. Virág és kertészeti cikk, 32. Állateledel takarmány, 43. Emlék- és ajándéktárgy, 45. Kreatív-hobbi és dekorációs

termék

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék, 

dohánygyártmány

- kiskereskedelem - nem nem - - - - -

1.1 Meleg-, hideg étel, 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.4. Cukrászati

készítmény, édesipari termék, 1.5. 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.Közérzetjavítő és étrend-kiegészítő termék, 5. Babatermék, 16. Könyv, 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, 18. Papír- és írószer,

művészellátó cikk, 20. Illatszer, drogéria, 27. Játékáru, 30. Virág és kertészeti cikk, 32. Állateledel takarmány, 43. Emlék- és ajándéktárgy, 45. Kreatív-hobbi és dekorációs

termék

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék, 

dohánygyártmány

- kiskereskedelem - nem nem - - - - -

1.1 Meleg-, hideg étel, 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.4. Cukrászati

készítmény, édesipari termék, 1.5. 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.Közérzetjavítő és étrend-kiegészítő termék, 5. Babatermék, 16. Könyv, 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, 18. Papír- és írószer,

művészellátó cikk, 20. Illatszer, drogéria, 27. Játékáru, 30. Virág és kertészeti cikk, 32. Állateledel takarmány, 43. Emlék- és ajándéktárgy, 45. Kreatív-hobbi és dekorációs

termék

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék, 

dohánygyártmány

- kiskereskedelem - nem nem - - - - -

1.1 Meleg-, hideg étel, 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.4. Cukrászati

készítmény, édesipari termék, 1.5. 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.Közérzetjavítő és étrend-kiegészítő termék, 5. Babatermék, 16. Könyv, 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, 18. Papír- és írószer,

művészellátó cikk, 20. Illatszer, drogéria, 27. Játékáru, 30. Virág és kertészeti cikk, 32. Állateledel takarmány, 43. Emlék- és ajándéktárgy, 45. Kreatív-hobbi és dekorációs

termék

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék, 

dohánygyártmány

- kiskereskedelem - nem nem - - - - -
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Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az 

üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok telekhatártól mért 

távolsága és elhelyezése (saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban, 

vagy közterületek közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a közforgalom 

céljára átadott magánút egy részén)

termékek megnevezése és sorszáma a 6. mellékle t alapján a Jöt. 3. § (2) bekezdése  szerinti termékek

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem, 

megjelölve a 

vendéglátást, 

amennyiben ilyen 

tevékenységet folytat

nagykereskedelem
szeszesital-

kimérést

zeneszolgáltatást, műsoros 

előadást, tánc rendezését, 

szerencsejátéknak nem 

minősülő szórakoztató 

játékot

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek körét
a külön engedély alapján forgalmazott termékek megnevezését a külön engedélyt kiállító hatóságot

a külön 

engedély 

számát

a külön engedély 

hatályát 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi 

tevékenység jellege
Az üzletben folytatnak-e Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)

1.1 Meleg-, hideg étel, 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.4. Cukrászati

készítmény, édesipari termék, 1.5. 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.Közérzetjavítő és étrend-kiegészítő termék, 5. Babatermék, 16. Könyv, 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, 18. Papír- és írószer,

művészellátó cikk, 20. Illatszer, drogéria, 27. Játékáru, 30. Virág és kertészeti cikk, 32. Állateledel takarmány, 43. Emlék- és ajándéktárgy, 45. Kreatív-hobbi és dekorációs

termék

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék, 

dohánygyártmány

- kiskereskedelem - nem nem - - - - -

4. Ruházat, 27. Játékáru, 43. Emlék- és ajándéktárgy, 46. Használtcikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -

4. Ruházat, 27. Játékáru, 43. Emlék- és ajándéktárgy, 46. Használtcikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -

46. Használtcikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -

46. Használtcikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -

3. Textil                                       7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk,               9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk                 

12. Telekommunikációs cikk     14. Vasáru, barkács, és építési anyag                                        21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru                                            26. Sportszer, 

sporteszköz     27. Játékáru,                            29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny,                   37. Mezőgazdasági, méhészeti  és borászati cikk, növényvédő szer, 

termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép                         43. Emlék- és ajándéktárgy,    45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék,                                     

46. Használtcikk,                     50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék

- - kiskereskedelem - - - - - - - -

3. Textil                                       7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk,               9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk                 

12. Telekommunikációs cikk     14. Vasáru, barkács, és építési anyag                                        21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru                                            26. Sportszer, 

sporteszköz     27. Játékáru,                            29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny,                   37. Mezőgazdasági, méhészeti  és borászati cikk, növényvédő szer, 

termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép                         43. Emlék- és ajándéktárgy,    45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék,                                     

46. Használtcikk,                     50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék

- - kiskereskedelem - - - - - - - -

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 14. Vasáru, barkács, és építési anyag 16. Könyv 22. Gépjármű és motorkerékpár-üzemanyag, hűtő és adalékanyag, 

motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármű kenőanyag 30. Virág és kertészeti cikk 33. Állatgyógyászati termék 37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, 

növényvédőszer, termésnövelő anyag, a termékenységhez szükséges eszköz és kisgép 42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru 45. Kreatív- hobbi 

és dekorációs termék 51. Mezőgazdasági nyersanyag, termék (gabona, nyersbőr, toll stb.) 52. Mezőgazdasági ipari gép, berendezés 54. Speciális gép, berendezés (ipari 

robot, emelőgép, mérőberendezés, professzionális elektromos gép)

- - kiskereskedelem - - -

-

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 14. Vasáru, barkács, és építési anyag 16. Könyv 22. Gépjármű és motorkerékpár-üzemanyag, hűtő és adalékanyag, 

motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármű kenőanyag 30. Virág és kertészeti cikk 37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédőszer, termésnövelő anyag, a 

termékenységhez szükséges eszköz és kisgép 42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru 45. Kreatív- hobbi és dekorációs termék 51. Mezőgazdasági 

nyersanyag, termék (gabona, nyersbőr, toll stb.) 52. Mezőgazdasági ipari gép, berendezés 54. Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelőgép, mérőberendezés, 

professzionális elektromos gép)

- - kiskereskedelem - - -

1.1. Meleg-, hideg étel           1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.4. Cukrászati 

készítmény, édesipari termék 1.5 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  2. Dohányáru, 5. Babatermék, 7. bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai 

cikk, 16. Könyv, 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk, 20. Illatszer, drogéria, 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru 27. 

Játékáru, 30. Virág és kertészeti cikk, 32. Állateledel, takarmány, 43. Emlék- és ajándéktárgy, 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék , 

dohánygyártmány

- kiskereskedelem - - - - - - - -

3. Textil 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny 43. Emlék- és ajándéktárgy 46. Használtcikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,                              2. Dohányáru,                         1.9. Édességáru                      1.11. Egyéb élelmiszer (olajos magvak, chips)

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék, 

dohánygyártmány

- vendéglátás - igen

szerencsejátéknak nem 

minősülő szórakoztató 

játék

- - - - -

1.1. Meleg-, hideg étel,          1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital                               1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes-és szeszes ital   

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék                      
vendéglátás -

3. Textil                                      4. Ruházat                                 6. Lábbeli- és bőráru               27. Játékáru                             43. Emlék- és ajándéktárgy     46. Használtcikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -

3. Textil                                      4. Ruházat                                 6. Lábbeli- és bőráru               27. Játékáru                             43. Emlék- és ajándéktárgy     46. Használtcikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -

1.1. Meleg-, hideg étel           - - vendéglátás - - - - - - - -

4. Ruházat,                              26. Sportszer, sporteszköz, 32.Állateledeltakarmány - - kiskereskedelem - - - - - - - -

4. Ruházat,                              26. Sportszer, sporteszköz, 32.Állateledeltakarmány - - kiskereskedelem - - - - - - - -

20. Illatszer, drogéria            1.9. Édességáru                      1.11. Egyéb élelmiszer           1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék                     1.3. Csomagolt kávé, 

dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
- - kiskereskedelem - nem nem - - - - -

20. Illatszer, drogéria            1.9. Édességáru                      1.11. Egyéb élelmiszer           1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék                     1.3. Csomagolt kávé, 

dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
- - kiskereskedelem - nem nem - - - - -

20. Illatszer, drogéria            1.9. Édességáru                      1.11. Egyéb élelmiszer           1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék                     1.3. Csomagolt kávé, 

dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
- - kiskereskedelem - nem nem -

20. Illatszer, drogéria            1.9. Édességáru                      1.11. Egyéb élelmiszer           1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék                     1.3. Csomagolt kávé, 

dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
kiskereskedelem nem nem -

1.2.Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 

1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék,1.9. Édességáru, 1.11. Egyéb élelmiszer 1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 3. Textil, 5. Babatermék, 20. Illatszer, 

drogéria, 21. háztartási tisztítószer, vegyi áru

- kiskereskedelem - nem nem

37.Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag - - - nagykereskedelem - - - - - - -

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,                           1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 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             3. Textil                                     17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány                  18. Papír- és írószer, művészellátó cikk                     

20. Illatszer, drogéria                24. Palackos gáz

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék, 

dohánygyártmány

- kiskereskedelem - - - - - - - -

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,                           1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 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             3. Textil                                     17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány                  18. Papír- és írószer, művészellátó cikk                     

20. Illatszer, drogéria                24. Palackos gáz

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék, 

dohánygyártmány

- kiskereskedelem - - - - - - - -

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,                           1.3. csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 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,            3. Textil,                                   17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány,                 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk,                    

20. Illatszer, drogéria,            24. Palackos gáz

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék, 

dohánygyártmány

- kiskereskedelem - - - - - - - -

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,                           1.3. csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 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,            3. Textil,                                   17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány,                 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk,                    

20. Illatszer, drogéria,            24. Palackos gáz

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék, 

dohánygyártmány

- kiskereskedelem - - - - - - - -

1. Élelmiszer, 1.1 Meleg-hideg étel, 1.2 Csomagolt kávé, dobozos, illetve 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, 2. Dohányáru, 3. Textil, 16. Könyv, 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk, 

20. Illatszer, drogéria, 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék, 

dohánygyártmány

kiskereskedelem - - - - - - - -

1.1. Meleg- hideg étel, 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 1.9. 

Édességáru, 1.10. Tej, tejtermék
- - kiskereskedelem - - - - - - - -
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Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az 

üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok telekhatártól mért 

távolsága és elhelyezése (saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban, 

vagy közterületek közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a közforgalom 

céljára átadott magánút egy részén)

termékek megnevezése és sorszáma a 6. mellékle t alapján a Jöt. 3. § (2) bekezdése  szerinti termékek

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem, 

megjelölve a 

vendéglátást, 

amennyiben ilyen 

tevékenységet folytat

nagykereskedelem
szeszesital-

kimérést

zeneszolgáltatást, műsoros 

előadást, tánc rendezését, 

szerencsejátéknak nem 

minősülő szórakoztató 

játékot

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek körét
a külön engedély alapján forgalmazott termékek megnevezését a külön engedélyt kiállító hatóságot

a külön 

engedély 

számát

a külön engedély 

hatályát 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi 

tevékenység jellege
Az üzletben folytatnak-e Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)

1.1. Meleg- hideg étel, 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 1.9. 

Édességáru, 1.10. Tej, tejtermék
- - kiskereskedelem - - - - - - - -

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 1.9. Édességáru, 1.10. Tej, tejtermék - - kiskereskedelem - - - - - - - -

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 1.9. Édességáru, 1.10. Tej, tejtermék - - kiskereskedelem - - - - - - - -

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 1.9. Édességáru, 1.10. Tej, tejtermék - - kiskereskedelem - - - tej, tejtermék hűtést igénylő csomagolt tej és tejtermék
Fejér Megyei Kormányhivatal Polgárdi Járási Hivatal Járási Állat-

egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

FE-

07I/01/0031

5-

0001/2014.

-

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 1.9. Édességáru, 1.10. Tej, tejtermék - - kiskereskedelem - - - tej, tejtermék hűtést igénylő csomagolt tej és tejtermék
Fejér Megyei Kormányhivatal Polgárdi Járási Hivatal Járási Állat-

egészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

FE-

07I/01/0031

5-

0001/2014.

-

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.8 Kenyér és pékáru 1.9. Édességáru, 1.10. 

Tej, tejtermék, 1.11. Egyéb élelmiszer, 11. Audiovizuális termék, 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, 20. Illatszer, drogéria, 21. Háztartási tisztítószer, vegyi 

áru, 22. Gépjármű- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag és adalékanyag, 24. Palackos gáz, 26. Sportszer, 

sporteszköz, 27. Játékáru, 30. Virág és kertészeti cikk, 42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru, 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék

- - kiskereskedelem - - - - - - - -

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.8. Kenyér - és pékáru, sütőipari termék, 

1.9. Édességáru, 1.11. Egyéb élelmiszer, 5. Babatermék 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 11. Audiovizuális termék, 12. 

Telekommunikációs cikk 13. Festék, lakk 16. Könyv 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk 20. Illatszer, drogéria, 21. 

Háztartási tisztítószer, vegyi áru, 22. Gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag és adalékanyag és a jövedéki adóról szóló törvény szerinti üzemanyag 23. Háztartási tüzelőanyag 

24. Palackos gáz, 25. Óra- és ékszer 26. Sportszer, sporteszköz, 27. Játékáru, 30. Virág és kertészeti cikk,43. Emlék- és ajándéktárgy, 49. Személygépjármű és egyéb 

gépjármű-alkatrész és -tartozék, 50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék

ásványolaj, alkoholtermék, sör, bor, 

pezsgő, köztes alkoholtermék
- kiskereskedelem - - -

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.8. Kenyér - és pékáru, sütőipari termék, 

1.9. Édességáru, 1.11. Egyéb élelmiszer, 5. Babatermék 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 11. Audiovizuális termék, 12. 

Telekommunikációs cikk 13. Festék, lakk 16. Könyv 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk 20. Illatszer, drogéria, 21. 

Háztartási tisztítószer, vegyi áru, 22. Gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag és adalékanyag és a jövedéki adóról szóló törvény szerinti üzemanyag 23. Háztartási tüzelőanyag 

24. Palackos gáz, 25. Óra- és ékszer 26. Sportszer, sporteszköz, 27. Játékáru, 30. Virág és kertészeti cikk,43. Emlék- és ajándéktárgy, 49. Személygépjármű és egyéb 

gépjármű-alkatrész és -tartozék, 50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék

ásványolaj, alkoholtermék, sör, bor, 

pezsgő, köztes alkoholtermék
- kiskereskedelem - - -

1.1. Meleg- hideg étel, 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital - - vendéglátás - - - - - - - -

4. Ruházat                                - - kiskereskedelem - - - - - - - -

4. Ruházat                                - - kiskereskedelem - - - - - - - -

46. Használtcikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -

46. Használtcikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.9. Édességáru, 1.11. Egyéb élelmiszer, 3. Textil, 4. Ruházat, 5. Babatermék, 6. Lábbeli- 

és bőráru, 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk, 20. Illatszer, drogéria, 27. Játékáru, 43. Emlék- és ajándéktárgy, 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék,  
- - kiskereskedelem - - - - - - - -

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.9. Édességáru, 1.11. Egyéb élelmiszer, 3. Textil, 4. Ruházat, 5. Babatermék, 6. Lábbeli- 

és bőráru, 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk, 20. Illatszer, drogéria, 27. Játékáru, 43. Emlék- és ajándéktárgy, 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék,  

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.9. Édességáru, 1.11. Egyéb élelmiszer, 3. Textil, 4. Ruházat, 5. Babatermék, 6. Lábbeli- 

és bőráru, 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk, 20. Illatszer, drogéria, 27. Játékáru, 43. Emlék- és ajándéktárgy, 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék,  

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,                                 1.9. Édességáru                        2. Dohányáru

alkoholtermék, sor, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék, 

dohánygyártmány

- vendéglátás - igen

zeneszolgáltatás, 

műsoros előadás, tánc, 

szerencsejátéknak nem 

minősülő szórakoztató 

játék

- - - - -

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,                                 1.9. Édességáru                        2. Dohányáru

alkoholtermék, sor, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék, 

dohánygyártmány

- vendéglátás - igen

zeneszolgáltatás, 

műsoros előadás, tánc, 

szerencsejátéknak nem 

minősülő szórakoztató 

játék

- - - - -

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,                                 1.9. Édességáru                        2. Dohányáru

alkoholtermék, sor, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék, 

dohánygyártmány

- vendéglátás - igen

zeneszolgáltatás, 

műsoros előadás, tánc, 

szerencsejátéknak nem 

minősülő szórakoztató 

játék

- - - - -

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,                                 1.9. Édességáru                        2. Dohányáru

alkoholtermék, sor, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék, 

dohánygyártmány

- vendéglátás - igen

zeneszolgáltatás, 

műsoros előadás, tánc, 

szerencsejátéknak nem 

minősülő szórakoztató 

játék

- - - - -

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,                                 1.9. Édességáru                        2. Dohányáru

alkoholtermék, sor, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék, 

dohánygyártmány

- vendéglátás - igen

zeneszolgáltatás, 

műsoros előadás, tánc, 

szerencsejátéknak nem 

minősülő szórakoztató 

játék

- - - - -

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.7. Zöldség- és gyümölcs, 1.8. Kenyér- és 

pékáru, 1.9. Édességáru, 1.10. Tej, tejtermék, 1.11. Egyéb élelmiszer, 18. Papír és írószer, 21. Háztartási tisztítószer, 11. Audiovizuális termék, 32. Állateledel
- - kiskereskedelem - nem - 1. Élelmiszer Hús- és hentesáru, Hal, Tej, tejtermék

Fejér megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategézségügyi Igazgatóság Enyingi Kerületi Állategészségügyi 

és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

16.9/0309-

002/2012.
-

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék - - vendéglátás - - - - - - - -

38. Fotócikk                              39. Optikai cikk                           43. Emlék- és ajándéktárgy - - kiskereskedelem - - - - - - - -

38. Fotócikk                              39. Optikai cikk                           43. Emlék- és ajándéktárgy - - kiskereskedelem - - - - - - - -

4. Ruházat                                 12. Telekommunikációs cikk      3. Textil                                      6.  Lábbeli- és bőráru              46. Használt cikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -

4. Ruházat                                 12. Telekommunikációs cikk      3. Textil                                      6.  Lábbeli- és bőráru              46. Használt cikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -
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Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az 

üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok telekhatártól mért 

távolsága és elhelyezése (saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban, 

vagy közterületek közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a közforgalom 

céljára átadott magánút egy részén)

termékek megnevezése és sorszáma a 6. mellékle t alapján a Jöt. 3. § (2) bekezdése  szerinti termékek

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem, 

megjelölve a 

vendéglátást, 

amennyiben ilyen 

tevékenységet folytat

nagykereskedelem
szeszesital-

kimérést

zeneszolgáltatást, műsoros 

előadást, tánc rendezését, 

szerencsejátéknak nem 

minősülő szórakoztató 

játékot

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek körét
a külön engedély alapján forgalmazott termékek megnevezését a külön engedélyt kiállító hatóságot

a külön 

engedély 

számát

a külön engedély 

hatályát 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi 

tevékenység jellege
Az üzletben folytatnak-e Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)

46. Használt cikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -

24. Palackos gáz - - - - - - - -

24. Palackos gáz - - - - - - - -

24. Palackos gáz - - - - - - - -

24. Palackos gáz - - kiskereskedelem - - - - - - - -

4. Ruházat                                 6. Lábbeli- és bőráru - - kiskereskedelem - - - - - - - -

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék - - vendéglátás - - - - - - - -

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék - - vendéglátás - - - - - - - -

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék - - vendéglátás - - - - - - - -

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék (fagylalt, kürtös kalács) - - vendéglátás - - - - - - - -

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék (fagylalt, kürtös kalács) - - vendéglátás - - - - - - - -

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék (fagylalt, kürtös kalács) - - vendéglátás - - - - - - - -

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 1.8 Kenyér- és pékáru, sütőipari termék - - vendéglátás - - - - - - - -

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék - - vendéglátás - - - - - - - -

1.3. csomagolt kávé, dobozos illetve palackozott alkoholmentes é- és szeszes ital, 1.4 Cukrászait 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, 2. dohányáru, 3. textil, 4. ruházat, 5. babatermék, 6. lábbeli- és bőráru, 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 8. hangszer, 9. 

villamos háztartási készülék és villamossági cikk, 10. audió- és videóberendezés, 11. audiovizuális termék, 12. telekommunikációs cikk 14. vasáru, barkács, és építési 

anyag, 15. szaniteráru, 16. könyv, 17. újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, 18. papír- és írószer, művészellátó cikk, 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 élelmiszer termék, 

29. tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny, 30. virág és kertészeti cikk, 32. állateledel, takarmány, 38. fotócikk, 39. optikai cikk, 40. kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk, 41. 

temetkezési kellék, 43. emlék- és ajándéktárgy, 45. kreatív-hobbi és dekorációs termék, 49. személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék, 50. 

motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék, 53. irodagép, -berendezés, irodabútor

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék, 

dohánygyártmány

- kiskereskedelem - - - - - - - -

1.3. csomagolt kávé, dobozos illetve palackozott alkoholmentes é- és szeszes ital, 1.4 Cukrászait 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, 2. dohányáru, 3. textil, 4. ruházat, 5. babatermék, 6. lábbeli- és bőráru, 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 8. hangszer, 9. 

villamos háztartási készülék és villamossági cikk, 10. audió- és videóberendezés, 11. audiovizuális termék, 12. telekommunikációs cikk 14. vasáru, barkács, és építési 

anyag, 15. szaniteráru, 16. könyv, 17. újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, 18. papír- és írószer, művészellátó cikk, 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 élelmiszer termék, 

29. tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny, 30. virág és kertészeti cikk, 32. állateledel, takarmány, 38. fotócikk, 39. optikai cikk, 40. kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk, 41. 

temetkezési kellék, 43. emlék- és ajándéktárgy, 45. kreatív-hobbi és dekorációs termék, 49. személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék, 50. 

motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék, 53. irodagép, -berendezés, irodabútor

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék, 

dohánygyártmány

- kiskereskedelem - - - - - - - -

1.3. csomagolt kávé, dobozos illetve palackozott alkoholmentes é- és szeszes ital, 1.4 Cukrászait 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, 2. dohányáru, 3. textil, 4. ruházat, 5. babatermék, 6. lábbeli- és bőráru, 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 8. hangszer, 9. 

villamos háztartási készülék és villamossági cikk, 10. audió- és videóberendezés, 11. audiovizuális termék, 12. telekommunikációs cikk 14. vasáru, barkács, és építési 

anyag, 15. szaniteráru, 16. könyv, 17. újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, 18. papír- és írószer, művészellátó cikk, 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 élelmiszer termék, 

29. tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny, 30. virág és kertészeti cikk, 32. állateledel, takarmány, 38. fotócikk, 39. optikai cikk, 40. kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk, 41. 

temetkezési kellék, 43. emlék- és ajándéktárgy, 45. kreatív-hobbi és dekorációs termék, 49. személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék, 50. 

motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék, 53. irodagép, -berendezés, irodabútor

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék, 

dohánygyártmány

- kiskereskedelem - - - - - - - -

1.3. csomagolt kávé, dobozos illetve palackozott alkoholmentes é- és szeszes ital, 1.4 Cukrászait 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, 2. dohányáru, 3. textil, 4. ruházat, 5. babatermék, 6. lábbeli- és bőráru, 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 8. hangszer, 9. 

villamos háztartási készülék és villamossági cikk, 10. audió- és videóberendezés, 11. audiovizuális termék, 12. telekommunikációs cikk 14. vasáru, barkács, és építési 

anyag, 15. szaniteráru, 16. könyv, 17. újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, 18. papír- és írószer, művészellátó cikk, 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 élelmiszer termék, 

29. tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny, 30. virág és kertészeti cikk, 32. állateledel, takarmány, 38. fotócikk, 39. optikai cikk, 40. kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk, 41. 

temetkezési kellék, 43. emlék- és ajándéktárgy, 45. kreatív-hobbi és dekorációs termék, 49. személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék, 50. 

motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék, 53. irodagép, -berendezés, irodabútor

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék, 

dohánygyártmány

- kiskereskedelem - - - - - - - -

1.3. csomagolt kávé, dobozos illetve palackozott alkoholmentes é- és szeszes ital, 1.4 Cukrászait 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, 2. dohányáru, 3. textil, 4. ruházat, 5. babatermék, 6. lábbeli- és bőráru, 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 8. hangszer, 9. 

villamos háztartási készülék és villamossági cikk, 10. audió- és videóberendezés, 11. audiovizuális termék, 12. telekommunikációs cikk 14. vasáru, barkács, és építési 

anyag, 15. szaniteráru, 16. könyv, 17. újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, 18. papír- és írószer, művészellátó cikk, 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 élelmiszer termék, 

29. tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny, 30. virág és kertészeti cikk, 32. állateledel, takarmány, 38. fotócikk, 39. optikai cikk, 40. kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk, 41. 

temetkezési kellék, 43. emlék- és ajándéktárgy, 45. kreatív-hobbi és dekorációs termék, 49. személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék, 50. 

motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék, 53. irodagép, -berendezés, irodabútor

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék, 

dohánygyártmány

- kiskereskedelem - - - - - - - -

1.3. csomagolt kávé, dobozos illetve palackozott alkoholmentes é- és szeszes ital, 1.4 Cukrászait 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, 2. dohányterméket kiegészítő termék, 3. textil, 4. ruházat, 5. babatermék, 6. lábbeli- és bőráru, 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai 

cikk, 8. hangszer, 9. villamos háztartási készülék és villamossági cikk, 10. audió- és videóberendezés, 11. audiovizuális termék, 12. telekommunikációs cikk, 13. Festék, 

lakk, 14. vasáru, barkács, és építési anyag, 15. szaniteráru, 16. könyv, 17. újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, 18. papír- és írószer, művészellátó cikk, 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 élelmiszer termék, 29. tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny, 30. virág és kertészeti cikk, 32. állateledel, takarmány,33. Állatgyógyászati 

termék, 38. fotócikk, 39. optikai cikk, 40. kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk, 41. temetkezési kellék, 43. emlék- és ajándéktárgy, 45. kreatív-hobbi és dekorációs termék, 49. 

személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék, 50. motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék, 53. irodagép, -berendezés, irodabútor, 33. 

Állatgyógyászati termék, 13. Festék, lakk

alkoholtermék, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék
- - - - -

friss hús gyártói, fogyasztói 

csomagolásban; friss halászati termék 

gyártói, fogyasztói csomagolásban; 

hűtést igénylő tej és tejtermékek, 

jégkrém, gyártói, fogyasztói 

csomagolásban, a nyerstej kivételével

friss hús gyártói, fogyasztói csomagolásban; friss halászati termék gyártói, fogyasztói csomagolásban; hűtést igénylő tej és tejtermékek, 

jégkrém, gyártói, fogyasztói csomagolásban, a nyerstej kivételével
Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

FE-

08/ÉÁO/03

023-3/2017.

visszavonásig 

érvényes

1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék - - - - - - - - -
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Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az 

üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok telekhatártól mért 

távolsága és elhelyezése (saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban, 

vagy közterületek közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a közforgalom 

céljára átadott magánút egy részén)

termékek megnevezése és sorszáma a 6. mellékle t alapján a Jöt. 3. § (2) bekezdése  szerinti termékek

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem, 

megjelölve a 

vendéglátást, 

amennyiben ilyen 

tevékenységet folytat

nagykereskedelem
szeszesital-

kimérést

zeneszolgáltatást, műsoros 

előadást, tánc rendezését, 

szerencsejátéknak nem 

minősülő szórakoztató 

játékot

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek körét
a külön engedély alapján forgalmazott termékek megnevezését a külön engedélyt kiállító hatóságot

a külön 

engedély 

számát

a külön engedély 

hatályát 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi 

tevékenység jellege
Az üzletben folytatnak-e Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)

1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék - - - - - - - - -

1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék - - - - - - - - -

21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru 1.3. Csomagolt kávé dobozos illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék 1.9. 

Édességáru 1.11. Egyéb élelmiszer 3. Textil 5. Babatermék 16. Könyv 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk 20. Illatszer, drogéria 25. Óra- és ékszer 27. Játékáru 30. 

Virág és kertészeti cikk 32. Állateledel, takarmány

- - kiskereskedelem - - - - - - - -

26. Sportszer, sporteszköz     32. Állateledel, takarmány - - kiskereskedelem - - - - - - - -

26. Sportszer, sporteszköz     32. Állateledel, takarmány - - kiskereskedelem - - - - - - - -

26. Sportszer, sporteszköz     32. Állateledel, takarmány - - kiskereskedelem - - - - - - - -

27. Játékáru, 48. Egyéb gépjármű, 49. Személy gépjármű és egyéb gépjármű alk. és tartozék, 59. Egyéb: lakossági célú gépjármű-alkatrész,-tartozék,-felszerelés, 

gépjármű kenőanyag
- - kiskereskedelem - - - - - - - -

27. Játékáru, 48. Egyéb gépjármű, 49. Személy gépjármű és egyéb gépjármű alk. és tartozék, 59. Egyéb: lakossági célú gépjármű-alkatrész,-tartozék,-felszerelés, 

gépjármű kenőanyag
- - kiskereskedelem - - - - - - - -

az árusítótér nettó alapterülete: 40 m
2
 az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma: 2-3

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, ill. palackozott alkoholmentes és szeszes ital 1.9. Édességáru, 1.11 Egyéb élelmiszer 3. textil 4. 

Ruházat 5. Babatermék 6. Lábbeli- és bőráru 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 14. Vasáru, barkács, és építési anyag, 17. Újság, 

napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk, 20. Illatszer, drogéria, 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru 25. Óra- és ékszer, 26. Sportszer, 

sporteszköz 27. Játékáru 39. Optikai cikk 43. Emlék- és ajándéktárgy 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 46. Használtcikk

alkoholtermék, sör  - kiskereskedelem - - - - - - - -

az árusítótér nettó alapterülete: 40 m
2
 az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma: 2-3

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, ill. palackozott alkoholmentes és szeszes ital 1.9. Édességáru, 1.11 Egyéb élelmiszer 3. textil 4. 

Ruházat 5. Babatermék 6. Lábbeli- és bőráru 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 14. Vasáru, barkács, és építési anyag, 17. Újság, 

napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk, 20. Illatszer, drogéria, 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru 25. Óra- és ékszer, 26. Sportszer, 

sporteszköz 27. Játékáru 39. Optikai cikk 43. Emlék- és ajándéktárgy 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 46. Használtcikk

alkoholtermék, sör  - kiskereskedelem - - - - - - - -

- 10. Audio- és videoberendezés 11. Audiovizuális termék 12. Telekommunikációs cikk 19. Számítógépes hardver- és szoftvertermék - - kiskereskedelem - - -

az árusítótér nettó alapterülete: 30 m2 az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma: 2

1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 1.10 Tej, tejtermék 1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes és – szeszes ital (kizárólag palackozott 

alkoholmentes ital)
- - kiskereskedelem - - -

az árusítótér nettó alapterülete: 30 m2 az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma: 2

1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 1.10 Tej, tejtermék 1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes és – szeszes ital (kizárólag palackozott 

alkoholmentes ital)
- - kiskereskedelem - - -

25. Óra- és ékszer                  43. Emlék- és ajándéktárgy     12. Telekommunikációs cikk      4. Ruházat (ruházati kiegészítők)                             59. Egyéb (üveg porcelán) - - kiskereskedelem - - - - - - - -

1.11. Egyéb élelmiszer, 3. Textil, 4. Ruházat, 5. Babatermék, 6. Lábbeli- és bőráru, 7. Bútor, lakberendezés, 9. Villamos háztatrtási készülék és villamossági cikk, 27. 

Játékáru, 46. Használtcikk
- - kiskereskedelem - - - - - - - -

1.11. Egyéb élelmiszer, 3. Textil, 4. Ruházat, 5. Babatermék, 6. Lábbeli- és bőráru, 7. Bútor, lakberendezés, 9. Villamos háztatrtási készülék és villamossági cikk, 27. 

Játékáru, 46. Használtcikk
- - kiskereskedelem - - - - - - - -

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital   1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék                                     1.9. Édességáru                    

1.10. Tej, tejtermék                1.11. Egyéb élelmiszer             2. Dohányáru                           20. Illatszer, drogéria
- - kiskereskedelem - - - - - - - -

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital   1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék                                     1.9. Édességáru                    

1.10. Tej, tejtermék                1.11. Egyéb élelmiszer             2. Dohányáru                           20. Illatszer, drogéria
- - kiskereskedelem - - - - - - - -

46. Használtcikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -

46. Használtcikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -

46. Használtcikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -

46. használtcikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -

46. Használtcikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -

46. Használtcikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -

46. Használt cikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -

46. Használt cikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -

3- Textil, 7. Bútor, lakberendezés, 29. Szőnyeg, függöny, háztartási felszerelés, 46. Használtcikk, 53. Irodabútor - - kiskereskedelem - - - - - - - -

3- Textil, 7. Bútor, lakberendezés, 29. Szőnyeg, függöny, háztartási felszerelés, 46. Használtcikk, 53. Irodabútor 15. Szaniteráru 43. Emlék- és ajándéktárgy - - kiskereskedelem - - - - - - - -

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 1.5. Hús- és hentesáru          1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék                                     

1.9. Édességáru                    1.10. Tej, tejtermék                1.11. Egyéb élelmiszer      

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék 
- kiskereskedelem - - - - - - - -

46. Használtcikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -

1.1.Meleg-, hideg étel, 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.4. Cukrászati 

készítmény, édesipari termék, 1.9. Édességáru (előre csomagolt fagylalt)
sör, bor, pezsgő - vendéglátás - igen -

Meleg- hideg étel,- vendéglátó-ipari 

termék; Tej, tejtermék; Cukrászati 

készítmények

Meleg- hideg étel, - vendéglátó-ipari termék: az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. Törvény mellékletének 

71. pontjában meghatározott vendéglátó ipari termék az italok kivételével, termékkörbe tartozó: melegkonyhás ételek forgalmazása, teljes 

melegkonyhás tevékenység, valamint intézményi keretek között végzett közétkeztetés tálalókonyhán. Tej, tejtermék, ezen belül hűtést 

igénylő: kávétejszín, tej-kávéhoz, tejszínhab-kávéhoz, jégkrém, nyerstej kivételével; Cukrászati készítmény, ezen belül hűtést igénylú: 

cukrászsütemény, fagylalt (nem helyben készített)

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala 

Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztálya

FE-

08/ÉÁO/01

960-3/2017.

Jelen engedély 

visszavonásig 

érvényes

7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk                9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk                 14. Vasáru, barkács, és építési 

anyag                                       15. Szaniteráru
- - kiskereskedelem - - - - - - - -

7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk                9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk                 14. Vasáru, barkács, és építési 

anyag                                       15. Szaniteráru
- - kiskereskedelem - - - - - - - -

1.1. Meleg-, hideg étel          1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital                            1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 

1.9. Édességáru                     1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék
- - vendéglátás - nem nem - - - - -

1.1. Meleg-, hideg étel          1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital                            1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,  

1.9. Édességáru                     1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék
- - vendéglátás - nem nem - - - - -

1.1. Meleg-, hideg étel          1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital                            1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 

1.5. Hús- és hentes,               1.9. Édességáru                     1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék
- - vendéglátás - nem nem - - - - -
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Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az 

üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok telekhatártól mért 

távolsága és elhelyezése (saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban, 

vagy közterületek közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a közforgalom 

céljára átadott magánút egy részén)

termékek megnevezése és sorszáma a 6. mellékle t alapján a Jöt. 3. § (2) bekezdése  szerinti termékek

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem, 

megjelölve a 

vendéglátást, 

amennyiben ilyen 

tevékenységet folytat

nagykereskedelem
szeszesital-

kimérést

zeneszolgáltatást, műsoros 

előadást, tánc rendezését, 

szerencsejátéknak nem 

minősülő szórakoztató 

játékot

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek körét
a külön engedély alapján forgalmazott termékek megnevezését a külön engedélyt kiállító hatóságot

a külön 

engedély 

számát

a külön engedély 

hatályát 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi 

tevékenység jellege
Az üzletben folytatnak-e Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)

1.1. Meleg-, hideg étel          1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital                            1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 

1.5. Hús- és hentes,               1.9. Édességáru                     1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék
- - vendéglátás - nem nem - - - - -

-

18. Papír- és írószer, művészellátó cikk 30. Virág és kertészeti cikk 37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges 

eszköz, kisgép 40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk 42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 59. Egyéb 

(műanyag cikk, selyemvirág)

- - kiskereskedelem - - - - - - - -

1.12. Közérzetjavító és étrendkiegészítő termék          20. Illatszer, drogéria - - kiskereskedelem - nem nem - - - - -

1.12. Közérzetjavító és étrendkiegészítő termék          20. Illatszer, drogéria - - kiskereskedelem - nem nem - - - - -

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék (fagylalt, kürtös kalács) - - vendéglátás - nem nem - - - - -

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék 1.8. Kenyér és pékáru, sütőipari termék - - vendéglátás - - - - - - - -

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 1.3. Csomagolt kávé, dobozos illetve palackozott alkoholmentes – és szeszes ital - - vendéglátás - - - - - - - -

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,                           1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék                       - - vendéglátás - - - tej, tejtermék, cukrászati készítmény hűtést igénylő tej és tejtermék (fagylalt, jégkrém), hűtést igénylő cukrászati készítmény (nem helyben készített)
Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Igazgatósága

FEI/01/020

50-

0001/2013.

-

1.1. Meleg-, hideg étel          1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék                     1.5. 

Hús- és hentesáru          1.7. Zöldség- és gyümölcs    1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék                                     1.9. Édességáru                   1.10. Tej, tejtermék               

1.11. Egyéb élelmiszer          1.12. Közérzetjavító és étrendkiegészítő termék             3. Textil                                    16. Könyv                                  17. Újság, napilap, 

folyóirat, periodikus kiadvány                  20. Illatszer, drogéria             32. Állateledel, takarmány       37. Mezőgazdasági cikk         43. Emlék- és ajándéktárgy       4. Ruházat                               

11. Audiovizuális termék           18. Papír- és írószer, művészellátó cikk                     27. Játékáru

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék, 

dohánygyártmány

- kiskereskedelem - - - - - - - -

1.1. Meleg-, hideg étel                1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve 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                        2. Dohányáru                                

3. Textil                                         5. Babatermék                               16. Könyv                                       17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány                       18. Papír- 

és írószer, művészellátó cikk                     20. Illatszer, drogéria                  21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru                                       27.Játékáru                                   30. 

Virág és kertészeti cikk          32. Állateledel, takarmány            37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez 

szükséges eszköz, kisgép        38. Fotócikk                                                         39. Optikai cikk                                                      42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és 

iparművészeti áru                                                 43. Emlék- és ajándéktárgy                                  45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék                                     

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék, 

dohánygyártmány

- kiskereskedelem - - - élelmiszerek
friss hús: csomagolt baromfi-, sertés-, marhahús, hal: csomagolt friss halászati termék (élőhal kivételével), tej, tejtermék: hűtést igénylő 

csomagolt tej és tejtermék

Fejér Megyei MgSzH Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Igazgatósága Enyingi Kerületi 

Állategészségügyi és Élelmiszer-Ellenőrző Hivatal

16.9/291/5/

2010.
-

1.1. Meleg-, hideg étel                1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve 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                        2. Dohányáru                                

3. Textil                                         5. Babatermék                               16. Könyv                                       17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány                       18. Papír- 

és írószer, művészellátó cikk                     20. Illatszer, drogéria                  21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru                                       27.Játékáru                                   30. 

Virág és kertészeti cikk          32. Állateledel, takarmány            37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez 

szükséges eszköz, kisgép        38. Fotócikk                                                         39. Optikai cikk                                                      42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és 

iparművészeti áru                                                 43. Emlék- és ajándéktárgy                                  45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék                                     

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék, 

dohánygyártmány

- kiskereskedelem - - - élelmiszerek
friss hús: csomagolt baromfi-, sertés-, marhahús, hal: csomagolt friss halászati termék (élőhal kivételével), tej, tejtermék: hűtést igénylő 

csomagolt tej és tejtermék

Fejér Megyei MgSzH Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Igazgatósága Enyingi Kerületi 

Állategészségügyi és Élelmiszer-Ellenőrző Hivatal

16.9/291/5/

2010.
-

 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital  1.5.Hús- és hentesáru; 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 kiadvány   20. Illatszer, drogéria  21. Háztartási tisztítószer, 

vegyi áru;  27.Játékáru;  32. Állateledel, takarmány;       

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék
- kiskereskedelem - - - élelmiszerek -

690 m2

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.7. Zöldség- és gyümölcs, 1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 1.9. Édességáru 

(csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt, és jégkrém stb.), 1.11 egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, 

só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.), 12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer 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, tű, varrócérna, gomb stb.), Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati 

kiegészítő), 5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babülés, babaágy, babaápolási cikk stb.), 6. Lábbeli- és bőráru, 7. Bútor, lakberendezés, 

háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 8. hangszer, 9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 10. Audió- és videóberendezés, 11. Audiovizuális termék 

(zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.), 12. Telekommunikációs cikk, 13. Festék, lakk, 14. Vasáru, barkács 16. Könyv, 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány, 18. 

Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, állvány stb.), 19. Számítógépes hardver- és szoftver termék, 20. Illatszer, drogéria, 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru. 22. 

gépjármű- kenőanyag, -hűtőanyag és adalékanyag, 23. Háztartási tüzelőanyag, 25. Óra- és ékszer, (nemesfém kivételével) 26. Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, 

kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.) 27. Játékáru, 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, 

hallókészülék, ortopéd cipő, mankó stb.), 29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny, 30. Virág és kertészeti cikk 32. Állateledel, takarmány, (száraz csomagolt és konzerv) 

37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk,  a tevékenységhez szükséges eszöz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, közözőfonal, zsineg stb.) 

(növényvédőszer kivételével) 38. Fotócikk. 39. Optikai cikk 43. Emlék- és ajándéktárgy 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 49. Személygépjármű-tartozék 50. 

Motorkerékpár-tartozék 53. Irodagép, -berendezés, irodabútor

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék
- kiskereskedelem - - - -

- - -

-

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.9. Édességáru, 2. Dohányáru 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 20. 

Illatszer, drogéria, 43. Emlék- és ajándéktárgy
alkoholtermék, dohánygyártmány - kiskereskedelem - - - - - - - -

Nettó alapterület 20 m
2
, a gépjármű-várakozóhelyek száma: 2 1.10 Tej, tejtermék - - kiskereskedelem - - -

élelmiszerek kiskereskedelmi 

forgalomba hozatala
tej, tejtermék: nyers tej, valamint hűtést igénylő tej, tejtermék

Fejér Megyei Kormányhivatal Polgárdi Járási Hivatal Járási 

Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

FE-

071/01/002

02-

0002/2014.

Nettó alapterület 20 m
2
, a gépjármű-várakozóhelyek száma: 2 1.10 Tej, tejtermék - - kiskereskedelem - - -

élelmiszerek kiskereskedelmi 

forgalomba hozatala
tej, tejtermék: nyers tej, valamint hűtést igénylő tej, tejtermék

Fejér Megyei Kormányhivatal Polgárdi Járási Hivatal Járási 

Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

FE-

071/01/002

02-

0002/2014.

Nettó alapterület: 20 m2, várakozóhelyek száma 1.5. Hús- és hentesáru, 1.11. Egyéb élelmiszer - - kiskereskedelem - - - élelmiszerek forgalomba hozatala friss hús: előhűtött tőkehús és baromfihús
Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala 

Élelmiszer-biztonság és Állategészségügyi Osztály

FE-

08/ÉÁO/01

923-5/2016.

30. Virág és kertészeti cikk, 40. Kegytárgy, kegyszer, 43. Emlék és ajándéktárgy, 59. Egyéb (művirág-kiskereskedelem) - kiskereskedelem - - - - - - - -

46. Használt cikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -

46. Használt cikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -

- - - - kiskereskedelem - - - - - - - -

3. Textil                                         4. Ruházat                                    5. Babatermék                             6. Lábbeli- és bőráru                  20. Illatszer, drogéria                  25. Óra- 

és ékszer                                                        
- - kiskereskedelem - - - - - - - -

3. Textil 4. Ruházat 6. Lábbeli- és bőráru 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk 25.Óra- és ékszer 

27. Játékáru 42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru 43. Emlék- és ajándéktárgy 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék19. Számítógépes hardver- 

és szoftver termék 11. Audió- és videoberendezés12. Telekommunikációs cikk 16. Könyv

- - kiskereskedelem - - - - - - - -

3. Textil 4. Ruházat 6. Lábbeli- és bőráru 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk 25.Óra- és ékszer 

27. Játékáru 42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru 43. Emlék- és ajándéktárgy 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék19. Számítógépes hardver- 

és szoftver termék 11. Audió- és videoberendezés12. Telekommunikációs cikk 16. Könyv

- - kiskereskedelem - - - - - - - -

3. Textil 4. Ruházat 6. Lábbeli- és bőráru 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 16. Könyv 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk 19. 

Számítógépes hardver- és szoftver termék 25.Óra- és ékszer 27. Játékáru 42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru 43. Emlék- és ajándéktárgy 45. 

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

- - kiskereskedelem - - - - - - - -

3. Textil, 4. Ruházat, 5. Babatermék, 6. Lábbeli és bőráru - kiskereskedelem - - - - - - - -

3. Textil, 4. Ruházat, 5. Babatermék, 6. Lábbeli és bőráru

14. Vasáru, barkács, és építési anyag (Fa építési anyag) - - - nagykereskedelem - - - - - - -
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Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az 

üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok telekhatártól mért 

távolsága és elhelyezése (saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban, 

vagy közterületek közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a közforgalom 

céljára átadott magánút egy részén)

termékek megnevezése és sorszáma a 6. mellékle t alapján a Jöt. 3. § (2) bekezdése  szerinti termékek

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem, 

megjelölve a 

vendéglátást, 

amennyiben ilyen 

tevékenységet folytat

nagykereskedelem
szeszesital-

kimérést

zeneszolgáltatást, műsoros 

előadást, tánc rendezését, 

szerencsejátéknak nem 

minősülő szórakoztató 

játékot

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek körét
a külön engedély alapján forgalmazott termékek megnevezését a külön engedélyt kiállító hatóságot

a külön 

engedély 

számát

a külön engedély 

hatályát 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi 

tevékenység jellege
Az üzletben folytatnak-e Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve 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, világítástechnikai cikk                  8. Hangszer                                 9. Villamos háztartási 

készülék és villamossági cikk                     10. Audió- és videóberendezés 11. Audiovizuális termék         12. Telekommunikációs cikk      14. Vasáru, barkács és építési 

anyag                                       15. Szaniteráru                           16. Könyv                                      17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 18. Papír- és írószer, 

művészellátó cikk 19. Számítógépes hardver- és szoftver termék 20. Illatszer, drogéria 23. Háztartási tüzelőanyag 25. Óra- és ékszer 26. Sportszer, sporteszköz 27. 

Játékáru 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék 29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny 30. Virág és kertészeti cikk 32. Állateledel, takarmány 37. 

Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cik, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép 38. Fotócikk 39. Optikai cikk 40. Kegytárgy, kegyszer, 

egyházi cikk 41. Temetkezési kellék 42. Díszműáru, máalkotás, népművészeti és iparművészeti áru 43. Emlék- és ajándéktárgy 44. Numizmatikai termék 45. Kreatív-hobbi 

és dekorációs termék 49. Személygépjármű-alkatrész és -tartozék 50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék, 53. Irodagép, -berendezés, irodabútor

- - - kiskereskedelem - - - - - - -

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve 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, világítástechnikai cikk                  8. Hangszer                                 9. Villamos háztartási 

készülék és villamossági cikk                     10. Audió- és videóberendezés 11. Audiovizuális termék         12. Telekommunikációs cikk      14. Vasáru, barkács és építési 

anyag                                       15. Szaniteráru                           16. Könyv                                      17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 18. Papír- és írószer, 

művészellátó cikk 19. Számítógépes hardver- és szoftver termék 20. Illatszer, drogéria 23. Háztartási tüzelőanyag 25. Óra- és ékszer 26. Sportszer, sporteszköz 27. 

Játékáru 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék 29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny 30. Virág és kertészeti cikk 32. Állateledel, takarmány 37. 

Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cik, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép 38. Fotócikk 39. Optikai cikk 40. Kegytárgy, kegyszer, 

egyházi cikk 41. Temetkezési kellék 42. Díszműáru, máalkotás, népművészeti és iparművészeti áru 43. Emlék- és ajándéktárgy 44. Numizmatikai termék 45. Kreatív-hobbi 

és dekorációs termék 49. Személygépjármű-alkatrész és -tartozék 50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék, 53. Irodagép, -berendezés, irodabútor

- - - kiskereskedelem - - - - - - -

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve 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, világítástechnikai cikk                  8. Hangszer                                 9. Villamos háztartási 

készülék és villamossági cikk                     10. Audió- és videóberendezés 11. Audiovizuális termék         12. Telekommunikációs cikk      14. Vasáru, barkács és építési 

anyag                                       15. Szaniteráru                           16. Könyv                                      17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 18. Papír- és írószer, 

művészellátó cikk 19. Számítógépes hardver- és szoftver termék 20. Illatszer, drogéria 23. Háztartási tüzelőanyag 25. Óra- és ékszer 26. Sportszer, sporteszköz 27. 

Játékáru 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék 29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny 30. Virág és kertészeti cikk 32. Állateledel, takarmány 37. 

Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cik, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép 38. Fotócikk 39. Optikai cikk 40. Kegytárgy, kegyszer, 

egyházi cikk 41. Temetkezési kellék 42. Díszműáru, máalkotás, népművészeti és iparművészeti áru 43. Emlék- és ajándéktárgy 44. Numizmatikai termék 45. Kreatív-hobbi 

és dekorációs termék 49. Személygépjármű-alkatrész és -tartozék 50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék, 53. Irodagép, -berendezés, irodabútor

- - - kiskereskedelem - - - -

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve 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, világítástechnikai cikk                  8. Hangszer                                 9. Villamos háztartási 

készülék és villamossági cikk                     10. Audió- és videóberendezés 11. Audiovizuális termék         12. Telekommunikációs cikk      14. Vasáru, barkács és építési 

anyag                                       15. Szaniteráru                           16. Könyv                                      17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 18. Papír- és írószer, 

művészellátó cikk 19. Számítógépes hardver- és szoftver termék 20. Illatszer, drogéria 23. Háztartási tüzelőanyag 25. Óra- és ékszer 26. Sportszer, sporteszköz 27. 

Játékáru 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék 29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny 30. Virág és kertészeti cikk 32. Állateledel, takarmány 37. 

Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cik, termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép 38. Fotócikk 39. Optikai cikk 40. Kegytárgy, kegyszer, 

egyházi cikk 41. Temetkezési kellék 42. Díszműáru, máalkotás, népművészeti és iparművészeti áru 43. Emlék- és ajándéktárgy 44. Numizmatikai termék 45. Kreatív-hobbi 

és dekorációs termék 49. Személygépjármű-alkatrész és -tartozék 50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék, 53. Irodagép, -berendezés, irodabútor

- - - kiskereskedelem - - - -

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék (fagylalt, kürtös kalács) - - vendéglátás - - - - - - - -

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék (fagylalt, kürtös kalács) - - vendéglátás - - - - - - - -

1.1. Meleg-, hideg étel           - - vendéglátás - - - - - - - -

1.1 Meleg-, hideg étel            - - vendéglátás - - - - - - - -

1.1 Meleg-, hideg étel            - - vendéglátás - - - - - - - -

1.1 Meleg-, hideg étel            - - vendéglátás - - - - - - - -

1.1 Meleg-, hideg étel            - - vendéglátás - - - - - - - -

1.1 Meleg-, hideg étel            1.2. Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital                            1.3. Csomagolt kávé, dobozos illetve palackozott alkoholmentes és szeszes ital                       

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék                       1.5. 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                      2. Dohányáru                             3. Textil                                       5. Babatermék                            7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, 

világítástechnikai cikk               17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány                   18. Papír- és írószer, művészellátó cikk                      20. Illatszer, drogéria               

21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru                                             32. Állateledel, takarmány        43. Emlék- és ajándéktárgy          45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 59. 

Egyéb (rágcsálóirtó) 30. Virág és kertészeti cikk

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék, 

dohánygyártmány

- kiskereskedelem - nem nem - - - - -

1.1 Meleg-, hideg étel 1.2. Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital 1.3. Csomagolt kávé, dobozos illetve palackozott alkoholmentes és szeszes ital 1.4. Cukrászati 

készítmény, édesipari termék 1.5. 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 2. Dohányáru 3. Textil 5. Babatermék 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, 

világítástechnikai cikk17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk 20. Illatszer, drogéria 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru 

32. Állateledel, takarmány 43. Emlék- és ajándéktárgy 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 59. Egyéb (rágcsálóirtó) 30. Virág és kertészeti cikk

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék, 

dohánygyártmány

- kiskereskedelem - nem nem - - - - -

1.1 Meleg-, hideg étel 1.2. Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital 1.3. Csomagolt kávé, dobozos illetve palackozott alkoholmentes és szeszes ital 1.4. Cukrászati 

készítmény, édesipari termék 1.5. 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 2. Dohányáru 3. Textil 5. Babatermék 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, 

világítástechnikai cikk17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk 20. Illatszer, drogéria 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru 

32. Állateledel, takarmány 43. Emlék- és ajándéktárgy 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 59. Egyéb (rágcsálóirtó) 30. Virág és kertészeti cikk

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék, 

dohánygyártmány

- kiskereskedelem - nem nem - - - - -

1.1 Meleg-, hideg étel 1.2. Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital 1.3. Csomagolt kávé, dobozos illetve palackozott alkoholmentes és szeszes ital 1.4. Cukrászati 

készítmény, édesipari termék 1.5. 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 2. Dohányáru 3. Textil 5. Babatermék 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, 

világítástechnikai cikk17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk 20. Illatszer, drogéria 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru 

32. Állateledel, takarmány 43. Emlék- és ajándéktárgy 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 59. Egyéb (rágcsálóirtó) 30. Virág és kertészeti cikk

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék, 

dohánygyártmány

- kiskereskedelem - nem nem - - - - -

1.1 Meleg-, hideg étel 1.2. Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital 1.3. Csomagolt kávé, dobozos illetve palackozott alkoholmentes és szeszes ital 1.4. Cukrászati 

készítmény, édesipari termék 1.5. 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 2. Dohányáru 3. Textil 5. Babatermék 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, 

világítástechnikai cikk17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk 20. Illatszer, drogéria 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru 

32. Állateledel, takarmány 43. Emlék- és ajándéktárgy 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 59. Egyéb (rágcsálóirtó) 30. Virág és kertészeti cikk

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék, 

dohánygyártmány

- kiskereskedelem - nem nem - - - - -

14. Vasáru, barkács, és építési anyag                                       22. Gépjármű- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármű-kenőanyag, - 

hűtőanyag és adalékanyag      24. Palackos gáz                       23. Háztartási tüzelőanyag
- - kiskereskedelem - - - - - - - -

3. Textil 4. Ruházat, 5. Babatermék, 6. Lábbeli- és bőráru, 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 8. Hangszer, 9. Villamos háztartási 

készülék és villamossági cikk, 10. Audi- és videóberendezés, 11. Audiovizuális termék, 12. Telekommunikációs cikk 14. vasáru, barkács, és építési anyag, 15. Szaniteráru, 

18. Papír- és írószer, művészellátó cikk, 19. Számítógépes hardver- és szoftver termék 22. Gépjármű- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, 

gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag és adalékanyag, 23. Háztartási tüzelőanyag, 24. Palackos gáz 25. Óra- és ékszer, 26. Sportszer, sporteszköz 27. Játékáru, 30. Virág és 

kertészeti cikk 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 dekorációs termék 46. Használt cikk 47. Személygépjármű, 48. Egyéb gépjármű, 49. Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és 

-tartozék, 50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék, 52. Mezőgazdasági ipari gép, berendezés, 53. Irodagép, -berendezés, irodabútor, 54. Speciális gép, 

berendezés, 58. zálogház által, a tevékenysége keretén belül felvett és ki nem váltott zálogtárgy

- - kiskereskedelem nagykereskedelem - - - - - - -

4. Ruházat 46.  Használtcikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -
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Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az 

üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok telekhatártól mért 

távolsága és elhelyezése (saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban, 

vagy közterületek közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a közforgalom 

céljára átadott magánút egy részén)

termékek megnevezése és sorszáma a 6. mellékle t alapján a Jöt. 3. § (2) bekezdése  szerinti termékek

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem, 

megjelölve a 

vendéglátást, 

amennyiben ilyen 

tevékenységet folytat

nagykereskedelem
szeszesital-

kimérést

zeneszolgáltatást, műsoros 

előadást, tánc rendezését, 

szerencsejátéknak nem 

minősülő szórakoztató 

játékot

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek körét
a külön engedély alapján forgalmazott termékek megnevezését a külön engedélyt kiállító hatóságot

a külön 

engedély 

számát

a külön engedély 

hatályát 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi 

tevékenység jellege
Az üzletben folytatnak-e Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)

4. Ruházat 46.  Használtcikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -

25. Óra. Ékszer, 46. Használt cikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -

25. Óra. Ékszer, 46. Használt cikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -

46. Használt cikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -

1.7 Zöldség- és Gyümölcs - - kiskereskedelem - - - - - - - -

37.Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag - - kiskereskedelem - - - - - - - -

1.1. Meleg-, hideg étel,          1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital                               1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes-és szeszes ital   

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék , 1.8. Kenyér- és pékáru, 1.9. Édességáru, 1.10. Tej, tejtermék, 1.11. Egyéb élelmiszer                    
- - vendéglátás - - - - - - - -

1.1. Meleg-, hideg étel,          1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital                               1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes-és szeszes ital   

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék , 1.8. Kenyér- és pékáru, 1.9. Édességáru, 1.10. Tej, tejtermék, 1.11. Egyéb élelmiszer                    

1.1. Meleg-, hideg étel,          1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital                               1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes-és szeszes ital   

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék , 1.8. Kenyér- és pékáru, 1.9. Édességáru, 1.10. Tej, tejtermék, 1.11. Egyéb élelmiszer                    

1.1. Meleg-, hideg étel,          1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital                               1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes-és szeszes ital   

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék , 1.8. Kenyér- és pékáru, 1.9. Édességáru, 1.10. Tej, tejtermék, 1.11. Egyéb élelmiszer                    

1.1. Meleg-, hideg étel,          1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital                               1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes-és szeszes ital   

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék , 1.8. Kenyér- és pékáru, 1.9. Édességáru, 1.10. Tej, tejtermék, 1.11. Egyéb élelmiszer                    

1.1. Meleg-, hideg étel,          1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital                             1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes-és szeszes ital   

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék , 1.8. Kenyér- és pékáru, 1.9. Édességáru, 1.10. Tej, tejtermék, 1.11. Egyéb élelmiszer                    
- - vendéglátás - - - - - - - -

1.1. Meleg-, hideg étel,          1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital                             1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes-és szeszes ital   

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék , 1.8. Kenyér- és pékáru, 1.9. Édességáru, 1.10. Tej, tejtermék, 1.11. Egyéb élelmiszer                    
- - vendéglátás - - - - - - - -

1.1. Meleg-, hideg étel,          1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital                             1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes-és szeszes ital   

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék , 1.8. Kenyér- és pékáru, 1.9. Édességáru, 1.10. Tej, tejtermék, 1.11. Egyéb élelmiszer                    
- - vendéglátás - - - - - - - -

FE-08/ÉÁO/00780-4/2018
meleg, hideg étel - vendéglátóipari termék, ezen belül helyben készített lángos, kürtöskalács, palacsinta, kemencés lepény, gyros (kizárólag fagyasztott, készre sütött 

húsból), helyben készre sütött sült kolbász és hurka, pecsenye

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Agrárügyi 

Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya

FE-

08/ÉÁO/00780-

4/2018.

visszavonásig 

érvényes

FE-08/ÉÁO/00780-5/2018 meleg, hideg étel - vendéglátó-ipri termék, ezen belül: kizárólag hot-dog
Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Agrárügyi 

Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya

FE-

08/ÉÁO/00780-

5/2018.

visszavonásig 

érvényes

- 1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 1.9. Édességáru - - nagykereskedelem - - - - - - -

- 32. Állateledel, takarmány - - kiskereskedelem - - - - - - - -

46. Használtcikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -

46. Használtcikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -

27. Játékáru, 48. Egyéb gépjármű, 49. Személy gépjármű és egyéb gépjármű alk. és tartozék, 59. Egyéb: lakossági célú gépjármű-alkatrész,-tartozék,-felszerelés, 

gépjármű kenőanyag
- - kiskereskedelem - - - - - - - -

4. Ruházat, 5. Babatermék, 42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru, 43. Emlék- és ajándéktárgy - - kiskereskedelem - - - - - - - -

3. Textil, 4. Ruházat, 5. Babatermék, 42. Díszműáru, műalkotás, 43. Emlék- és ajándéktárgy - - kiskereskedelem - - - - - - - -

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,                                 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,  1.9. Édességáru vendéglátás

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,                                 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital,  1.9. Édességáru vendéglátás

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.9. Édességáru, 2. Dohányáru vendéglátás - - - - - - - -

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.9. Édességáru, 2. Dohányáru vendéglátás - - - - - - - -

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru)
alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék 
- vendéglátás - igen

szerencsejátéknak nem 

minősülő szórakoztató 

játék

- - - - -

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, vendéglátás - - - - - - - -

1.1. Meleg- hideg étel, 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.4. Cukrászati 

készítmény, édesipari termék1.9. Édességáru, 1.7. Zöldség- és gyümölcs
- - vendéglátás - igen -

Meleg, hideg étel: az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. tv. Melléklet 71. 

pontjában meghatározott vendéglátó-ipari termék, hűtést 

nem igénylő tej és tejtermék, hűtést nem igénylő cukrászati 

készítmény

Meleg, hideg étel: az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. tv. Melléklet 71. pontjában meghatározott vendéglátó-ipari termék, hűtést nem igénylő tej és tejtermék, hűtést nem igénylő 

cukrászati készítmény

Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Igazgatóság Enyingi kerületi Állategészségügyi 

és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

16.9/0405-

004/2012.
-

1.1. Meleg- hideg étel, 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék1.9. Édességáru 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve 

palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 1.7. Zöldség- és gyümölcs
- - vendéglátás - nem -

Meleg, hideg étel: az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. tv. Melléklet 71. 

pontjában meghatározott vendéglátó-ipari termék, hűtést 

nem igénylő tej és tejtermék, hűtést nem igénylő cukrászati 

készítmény

Meleg, hideg étel: az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. tv. Melléklet 71. pontjában meghatározott vendéglátó-ipari termék, hűtést nem igénylő tej és tejtermék, hűtést nem igénylő 

cukrászati készítmény

Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Igazgatóság Enyingi kerületi Állategészségügyi 

és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

16.9/0405-

004/2012.
-

3. Textil, 4. Ruházat, 6. Lábbeli- és bőráru, 25. Óra- és ékszer, 27. Játékáru, 43. Emlék- és ajándéktárgy kiskereskedelem - - - - - - - -

3. Textil, 4. Ruházat, 6. Lábbeli- és bőráru, 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk, 25. Óra- és 

ékszer, 27. Játékáru, 42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru, 43. Emlék- és ajándéktárgy, 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék
kiskereskedelem - - - - - - - -

3. Textil, 4. Ruházat, 6. Lábbeli- és bőráru, 25. Óra- és ékszer, 27. Játékáru, 43. Emlék- és ajándéktárgy kiskereskedelem - - - - - - - -

3. Textil, 4. Ruházat, 6. Lábbeli- és bőráru, 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk, 25. Óra- és 

ékszer, 27. Játékáru, 42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru, 43. Emlék- és ajándéktárgy, 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék
kiskereskedelem - - - - - - - -

30. Virág és kertészeti cikk, 40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk kiskereskedelem - - - - - - - -

24. Palackos gáz kiskereskedelem - - - Palackos gáz Palackos gáz - 4777 -

37.Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag kiskereskedelem - - - - - - - -

- - -
1.1. Meleg-, hideg étel,          1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital                             1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes-és szeszes ital   

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék , 1.8. Kenyér- és pékáru, 1.9. Édességáru, 1.10. Tej, tejtermék, 1.11. Egyéb élelmiszer                    
- - vendéglátás
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Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az 

üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok telekhatártól mért 

távolsága és elhelyezése (saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban, 

vagy közterületek közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a közforgalom 

céljára átadott magánút egy részén)

termékek megnevezése és sorszáma a 6. mellékle t alapján a Jöt. 3. § (2) bekezdése  szerinti termékek

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem, 

megjelölve a 

vendéglátást, 

amennyiben ilyen 

tevékenységet folytat

nagykereskedelem
szeszesital-

kimérést

zeneszolgáltatást, műsoros 

előadást, tánc rendezését, 

szerencsejátéknak nem 

minősülő szórakoztató 

játékot

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek körét
a külön engedély alapján forgalmazott termékek megnevezését a külön engedélyt kiállító hatóságot

a külön 

engedély 

számát

a külön engedély 

hatályát 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi 

tevékenység jellege
Az üzletben folytatnak-e Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)

4. Ruházat        6. Lábbeli- és bőráru, 22. Gépjármű-, motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármű-kenőanyag, hűtőanyag, 27. Játékáru, 37. 

Mezőgazdasági méhészeti és borászati cikk...kisgép, 48. Egyéb gépjármű, 52. mezőgazdasági ipari gép, berendezés

46. Használt cikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék - - vendéglátás - - -
tej, tejtermék (jégkrém, fagylalt), cukrászati 

készítmény, édesipari termék
tej, tejtermék (jégkrém, fagylalt), cukrászati készítmény, édesipari termék

Fejér Megyei Kormányhivatal Polgárdi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és 

Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

FE-

07I/01/0011

3-

0006/2013.

-

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék - - vendéglátás - - -
tej, tejtermék (jégkrém, fagylalt), cukrászati 

készítmény, édesipari termék
tej, tejtermék (jégkrém, fagylalt), cukrászati készítmény, édesipari termék

Fejér Megyei Kormányhivatal Polgárdi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és 

Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

FE-

07I/01/0011

3-

0006/2013.

-

46. Használt cikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital (ásványvíz, üdítő, kávéital, energia ital, alkoholmentes- és szeszes ital) 1.11. Egyéb élelmiszer (kávé) 2. Dohányáru 17. Újság 

napilap, folyóirat, periodikus kiadvány
- - kiskereskedelem - - - - - - - -

1.9 Édességáru 1.11 Egyéb élelmiszer
alkoholtermék, sör bor pezsgő, köztes 

alkoholtermék, dohánygyártmány
- kiskereskedelem - - - - - - - -

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital (kávéital) - - kiskereskedelem - - - - - - - -

- 3. Textil 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 9. Villamos háztartási készülék  és villamossági cikk -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - - - - - - -

- 3. Textil 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 9. Villamos háztartási készülék  és villamossági cikk -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - - - - - - -

- 3. Textil 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 9. Villamos háztartási készülék  és villamossági cikk -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - - - - - - -

1.2. Kávéital, a1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 1.9. Édességáru - - vendéglátás - - - -

9. Villamos Háztartási készülék és villamos cikk   10. Audió- és videóberendezés   11. Audivizuális termék  12.   Telekommunikációs cikk   19. Számítógépes hardver és 

szoftver termék
kiskereskedelem - - - - - - - -

1.2. Kávéital, a1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 1.9. Édességáru1.10. Tej, tejtermék, 1.11. Egyéb élelmiszer, 4. 

Ruházat, 5. Babatermék, 9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk, 18. Papír- és írószer, 20. Illatszer, drogéria, 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru, 27. 

Játékáru, 30. Virág és kertészeti cikk, 43. Emlék és ajándéktárgy, 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék, 46. Használtcikk

alkoholtermék, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék
kiskereskedelem nem Tej , tejtermék hűtést igénylő tej és tejtermék, fogyasztói csomagolású jégkrém

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Élelmiszer-

biztonság és Állategészségügyi Osztály

FE-

08/ÉÁO/00936-

5/2016.

2016. június 07-től 

hatályos

3. Textil, 4. Ruházat, 6. Lábbeli- és bőráru, 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk, 16. Könyv 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk, 19. 

Számítógépes hardver- és szoftver termék 25. Óra- és ékszer, 27. Játékáru, 42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru, 43. Emlék- és ajándéktárgy, 

45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék

kiskereskedelem - - - - - - - -

3. Textil; 13. Festék, lakk; 19. Számítógépes hardver- és szoftver termék; 21. Háztartási tisztítószer, vegyi árú; 29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny kiskereskedelem

- 47. Személygépjármű kiskereskedelem

1. Élelmiszer, 1.1. Meleg- hideg étel
vendéglátó-ipari termék, meleg-hideg 

étel
vendéglátó-ipari termék, meleg-hideg étel

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala 

Élelmiszer-biztonság és Állategészségügyi Osztály

FE-

08/ÉÁO/01

402-3/2016.

2016.  08. 30-

tól

18. Papír- és írószer, 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék kiskereskedelem

59. Egyéb (ponyvából készült termék) kiskereskedelem

13. Festék, lakk 14. Vasáru, barkács, és építési anyag  - - kiskereskedelem - - -

- 1.7. Zöldség- és gyümölcs - - kiskereskedelem - - - - - - - -

- 1.7. Zöldség- és gyümölcs - kiskereskedelem - - - -

- 32. Állateledel, takarmány - - kiskereskedelem - - - -

1.1 Meleg-, hideg étel 1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.4. Cukrászati 

készítmény, édesipari termék 1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék
bor - kiskereskedelem - igen - - - - - -

1.1 Meleg-, hideg étel 1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital  - - kiskereskedelem - - - - - - - -

- 1.1 Meleg,- hideg étel 1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 1.9 Édességáru 1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital - kiskereskedelem - -

Meleg, hideg étel: hot-dog, hamburger, főtt 

kukorica, burrito, gyros, tortilla, kebab, főtt és 

sült virsli, sült debreceni

Meleg, hideg étel: hot-dog, hamburger, főtt kukorica, burrito, gyros, tortilla, kebab, főtt és sült virsli, sült debreceni

Bács-Kiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Kecskeméti Kerületi 

Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal

12.7./2314-

2/2010.

visszavonásig 

érvényes

-
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve 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 (csokoládé, desszert, nápolyi cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)
bor - kiskereskedelem -

-

1.1 Meleg,- hideg étel 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 termék1.9. Édességáru 1.10. Tej, tejtermék 

1.11 Egyéb élelmiszer

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék 
- vendéglátás - nem -

Meleg,- hideg étel, cukrászati készítmény, 

édesipari termék, Hús- és hentesáru, hal, tej, 

tejtermék

Meleg- hideg étel: helyben készített és engedélyezett helyről beszállított szendvicsek, hidegen és melegen, lángos, pizza, palacsinta (helyben készített tésztából), hot-

dog, főtt virsli, debreceni, hamburger (előfűszerezett húspogácsából), engedélyezett helyről származó hurka, kolbász, gyros (előkészített húsból), frissensültek 

(panírozott, pácolt előfűszerezett alapanyagból), egytál ételek, levesek, köretek, friss saláták (tisztított és mirelit alapanyagból), öntetek, szószok (kész és por 

alapanyagból) Cukrászati készítmények, édesipari termék: engedélyezett helyről származó desszertek, cukrászsütemények – rendezvényeken, édesipari termék Hús- 

és hentesáru: húskészítmények előfűszerezett, pácolt húsok, hentesáru Hal: konyhakész alapanyagból Tej, tejtermék: nyerstej kivételével

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Igazgatósága Kecskemét Kerületi Állategészségügyi és 

Élelmiszer-Ellenőrző Hivatal

I-I-004/519-

3/2012.

visszavonásig 

érvényes

- 1.9 Édességáru (fagylalt)
alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék 
- kiskereskedelem - nem - - - - - -

-
1.1 Meleg-, hideg étel 1.3 csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék 1.9 Édességáru 1.10 

Tej, tejtermék
- -

kiskereskedelem, 

vendéglátás
- nem - - - - - -

- 1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só ...stb.) - - kiskereskedelem - nem - - - - - -

-
1.11 Egyéb élelmiszer, 1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék, 19. Számítógépes hardver- és szoftver termék 20. Illatszer, drogéria 21. Háztartási tisztítószer, 

vegyi áru 32. Állateledel, takarmány
- - kiskereskedelem - nem - - - - - -
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Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az 

üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok telekhatártól mért 

távolsága és elhelyezése (saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban, 

vagy közterületek közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a közforgalom 

céljára átadott magánút egy részén)

termékek megnevezése és sorszáma a 6. mellékle t alapján a Jöt. 3. § (2) bekezdése  szerinti termékek

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem, 

megjelölve a 

vendéglátást, 

amennyiben ilyen 

tevékenységet folytat

nagykereskedelem
szeszesital-

kimérést

zeneszolgáltatást, műsoros 

előadást, tánc rendezését, 

szerencsejátéknak nem 

minősülő szórakoztató 

játékot

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek körét
a külön engedély alapján forgalmazott termékek megnevezését a külön engedélyt kiállító hatóságot

a külön 

engedély 

számát

a külön engedély 

hatályát 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi 

tevékenység jellege
Az üzletben folytatnak-e Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)

-

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, világítástechnikai cikk 8. Hangszer 9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 10. Audió- és videóberendezés 11. Audiovizuális termék 12. 

Telekommunikációs cikk 15. Szaniteráru 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk 19. Számítógépes hardver- és szoftver termék 25. Óra- és ékszer 26. Sportszer, 

sporteszköz 27. Játékáru 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék 29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny 30. Virág és kertészeti cikk 38. Fotócikk 39. 

Optikai cikk 42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru 43. Emlék- és ajándéktárgy 45. Kreatív- hobbi és dekorációs termék 46. Használtcikk 49. 

Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és tartozék 50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék 53. Irodagép,- berendezés, irodabútor

- - kiskereskedelem - nem - - - - -

-

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, világítástechnikai cikk 8. Hangszer 9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 10. Audió- és videóberendezés 11. Audiovizuális termék 12. 

Telekommunikációs cikk 15. Szaniteráru 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk 19. Számítógépes hardver- és szoftver termék 25. Óra- és ékszer 26. Sportszer, 

sporteszköz 27. Játékáru 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék 29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny 30. Virág és kertészeti cikk 38. Fotócikk 39. 

Optikai cikk 42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru 43. Emlék- és ajándéktárgy 45. Kreatív- hobbi és dekorációs termék 46. Használtcikk 49. 

Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és tartozék 50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék 53. Irodagép,- berendezés, irodabútor

- - kiskereskedelem - nem - - - - -

-

1.9 Édességáru 3. Textil 4. Ruházat 5. Babatermék 6. Lábbeli- és bőráru 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 8. Hangszer 9. Villamos 

háztartási készülék és villamossági cikk 10. Audió- és videoberendezés 11. Audiovizuális termék 12. Telekommunikációs cikk 15. Szaniteráru 18. Papír- és írószer, 

művészellátó cikk 19. Számítógépes hardver- és szoftver termék 25. Óra- és ékszer 26. Sportszer, sporteszköz 27. Játékáru 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer 

termék 29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny 30. Virág  és kertészeti cikk 38. Fotócikk 39. Optikai cikk 43. Emlék- és ajándéktárgy 45. Kreatív-hobbi és dekorációs 

termék 46. Használtcikk 49. Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és tartozék 50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék 53. Irodagép, -

berendezés, irodabútor

- - kiskereskedelem - nem - - - - -

- 1.9 Édességáru  - - kiskereskedelem - nem - - - - -

- 1.9 Édességáru  - - kiskereskedelem - nem - - - - -

- 47. Személygépjármű - - kiskereskedelem - nem - - - - -

- 29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny 43. Emlék- és ajándéktárgy 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék - - kiskereskedelem - nem - - - - -

- 16. Könyv, 26. Sportszer, sporteszköz 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék 43. Emlék- és ajándéktárgy, 59. egyéb -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - nem - - - - -

-
37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenység végzéséhez szükséges eszköz, kisgép 52. Mezőgazdasági ipari 

gép, berendezés
- - kiskereskedelem - nem - - - - - -

-
3. Textil 4. Ruházat 9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 20. Illatszer, drogéria 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru 43. Emlék- és ajándéktárgy 45. Kreatív-

hobbi és dekorációs termék 59. Egyéb (komfortszint-érzést emelő termékek, wellness termékek)
- - kiskereskedelem - nem - - - - - -

- 1.1 Meleg,- hideg étel  - - kiskereskedelem - nem - - - - - -

- 16. Könyv, 30. Virág és kertészeti cikk 42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru 43. Emlék- és ajándéktárgy 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék - - kiskereskedelem - nem - - - - - -

- 4. Ruházat 6. Lábbeli- és bőráru 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék 59. Egyéb (állatorvosi eszközök műszerek) - - kiskereskedelem nagykereskedelem nem - - - - - -

- 19. Számítógépes hardver- és szoftver termék 49. Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - nem - - - - - -

- 51. Mezőgazdasági nyersanyag, termék 55. Ipari vegyi áru 59. Egyéb: vegyipari alapanyagok, takarmányipari alapanyagok - - kiskereskedelem - nem - - - - - -

- 1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 43.Emlék- és ajándéktárgy 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 46. Használtcikk bor - kiskereskedelem - nem - - - - - -

-

3. Textil, 4. Ruházat, 5. Babatermék 6. Lábbeli- és bőráru, 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 8. Hangszer, 9. Villamos háztartási 

készülék és villamossági cikk 10. Audió- és videoberendezés 11. Audiovizuális termék 12. Telekommunikációs cikk 14. Vasáru, barkács, és építési anyag 15. Szaniteráru 

16. Könyv 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk 19. Számítógépes hardver- és szoftver termék 25. Óra- és ékszer 26. 

Sportszer, sporteszköz 27. Játékáru 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék 29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny, 30. Virág és kertészeti cikk 32. 

Állateledel, takarmány 38. Fotócikk 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 dekorációs termék 46. Használtcikk

- - kiskereskedelem - nem - - - - - -

- 1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - nem - - - - - -

-
1.1 Meleg,- hideg étel 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, ill. palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 1.4. Cukrászati 

készítmény, édesipari termék 1.9. Édességáru 

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék 
-

kiskereskedelem, 

vendéglátás
- igen - - - - - -

- 59. Egyéb: lávakő, melegítő edény, masszázságy, masszázsszék, alakformáló tekercselő készlet - - kiskereskedelem - nem - - - - - -

- 23. Háztartási tüzelőanyag - - kiskereskedelem - nem - - - - - -

- 1.3. Csomagolt kávé, dobozos illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 1.2. Kávéital, alkoholmentes – és szeszes ital - - kiskereskedelem - nem - - - - - -

-
1.3. Csomagolt kávé, dobozos illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék 1.9. Édességáru 1.1 Meleg,- hideg étel 1.2. 

Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital 1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék 1.11 Egyéb élelmiszer
- - kiskereskedelem - nem - - - - - -

- 59. Egyéb (mezőgazdasági alkatrész, tartozék) 50. Motorkerékpár, motorkerékpár – alkatrész és – tartozék 49. Személygépjármű-alkatrész és -tartozék - - kiskereskedelem - nem - - - - - -

- 59. Egyéb (fém alkatrészek) - - kiskereskedelem - nem - - - - - -

-
1.1 meleg,- hideg étel 1.2. Kávé, alkoholmentes- és szeszes ital 1.3.csomagolt kávé, dobozos, ill. palackozott alkoholmentes és szeszes ital 1.4. cukrászati készítmény, 

édesipari termék 1.9. édességáru
- - kiskereskedelem - - 1.1. meleg,- hideg étel, fagylalt 1.1. meleg,- hideg étel, fagylalt

Tolna Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Igazgatóság

XVII-I-37/1402-

3/2013.

visszavonásig 

érvényes

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

- 3. Textil 4. Ruházat 5. Babatermék 6. Lábbeli- és bőráru 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk  - - kiskereskedelem - nem - - - - - -

- 1.5 Hús-és hentesáru - - kiskereskedelem - nem - - - - - -

- 14. Vasáru, barkács, és építési anyag 15. Szaniteráru - - - nagykereskedelem nem - - - - - -

-
1.1 Meleg,- hideg étel 1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 1.8 Kenyér- és pékáru, 

sütőipari termék 1.9 Édességáru 1.11 Egyéb élelmiszer
- -

kiskereskedelem, 

vendéglátás
- - - - -

013-04-KÜE-

1083
-

- 4. Ruházat 20. Illatszer, drogéria - - kiskereskedelem - - - - - - - -

- 1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital (bor) 1.7 Zöldség- és gyümölcs alkoholtermék: bor - kiskereskedelem nagykereskedelem

- 22. Gépjármű- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármű-kenőanyag, - hűtőanyag és adalékanyag 55. Ipari vegyi áru ásványolaj - kiskereskedelem -

-

3. Textil 4. Ruházat 6. Lábbeli- és bőráru 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 10. Audió- és videoberendezés 14. Vasáru, barkács, és 

építési anyag 15.- Szaniteráru 18. Papír- és írószer 20. Illatszer, drogéria 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru 25. Óra- és ékszer 26. Sportszer, sporteszköz 27. Játékáru 

37. Optikai cikk 43. Emlék- és ajándéktárgy 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék

- kiskereskedelem -

-
1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 3. textil 18. papír-írószer, művészellátó cikk 20. illatszer, drogéria 27. játékáru 30. virág és kertészeti cikk 42. díszműáru, 

műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru 43. emlék és ajándéktárgy 45. kreatív-hobbi és dekorációs termék 46. használtcikk 59. egyéb
- kiskereskedelem -

-

3. Textil 4. Ruházat 5. Babatermék 6. Lábbeli- és bőráru 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 11. audiovizuális termék 12 

telekommunikációs cikk 15. szaniteráru 18. papír-írószer, művészellátó cikk 20 illatszer, drogéria 21. háztartási tisztítószer vegyi áru 25. óra- és ékszer 26. sportszer, 

sporteszköz 27  játékáru , tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny 30. virág és kertészeti cikk 38 fotócikk 39. optikai cikk 43 emlék- és ajándéktárgy 46 használtcikk 59. 

egyéb

- kiskereskedelem -

-

3. textil 4 ruházat 5. babatermék 6. lábbeli- és bőráru 7. bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 14. vasáru, barkács és építési anyag 15. 

szaniteráru 18. papír- és írószer 26. sportszer, sportfelszerelés 27. játékáru 29. tapéta, szőnyeg, függöny 30. virág és kertészeti cikk 38. fotócikk 39. optikai cikk 43. emlék- 

és ajándéktárgy 45. kreatív-hobbi és dekorációs termék 46. használtcikk

- kiskereskedelem -

-

3. textil 4. ruházat 5. babatermék 6. lábbeli és bőráru 7. lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 11. audiovizuális termék (CD, DVD) 15. szaniteráru 16. 

könyv 18. papír- és írószer 21. háztartási tisztítószer, vegyi áru 20. illatszer, drogéria 25. óra- és ékszer 26. sportszer, sportfelszerelés 27 játékáru 29 tapéta, szőnyeg, 

függöny 30 virág és kertészeti cikk 38 fotócikk 43 emlék- és ajándéktárgy 45 kreatív-hobbi és dekorációs termék 46 használtcikk

- kiskereskedelem -

-
3. textil 4. ruházat 6 lábbeli- és bőráru, 19 papír és írószer 20 illatszer, drogéria 21 háztartási tisztítószer, vegyi áru 25. óra és ékszer 26 sportszer, sportfelszerelés 27 

játékáru
- kiskereskedelem -

-
3. textil 4 ruházat 5 babatermék 6 lábbeli és bőráru 7 bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés 10 audió-, és videoberendezés 26. Sportszer, sporteszköz 27 játékáru 45 

kreatív-hobbi és dekorációs termék 46. használtcikk
- kiskereskedelem -

- 11. Fagylalt, jégkrém

- 59. Egyéb (biiplasma termékcsalád, baktériumtrágyák) - - kiskereskedelem nagykereskedelem - -

- 1.11 Egyéb élelmiszer - - kiskereskedelem - - - - - - - -

- 14. Vasáru, barkács, és építési anyag                                        -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -
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Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az 

üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok telekhatártól mért 

távolsága és elhelyezése (saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban, 

vagy közterületek közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a közforgalom 

céljára átadott magánút egy részén)

termékek megnevezése és sorszáma a 6. mellékle t alapján a Jöt. 3. § (2) bekezdése  szerinti termékek

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem, 

megjelölve a 

vendéglátást, 

amennyiben ilyen 

tevékenységet folytat

nagykereskedelem
szeszesital-

kimérést

zeneszolgáltatást, műsoros 

előadást, tánc rendezését, 

szerencsejátéknak nem 

minősülő szórakoztató 

játékot

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek körét
a külön engedély alapján forgalmazott termékek megnevezését a külön engedélyt kiállító hatóságot

a külön 

engedély 

számát

a külön engedély 

hatályát 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi 

tevékenység jellege
Az üzletben folytatnak-e Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)

-
7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 10. Audió- és videóberendezés 12. Telekommunikációs cikk 20. Illatszer, drogéria 25.Óra- és ékszer, 

26. Sportszer, sporteszköz 43. Emlék- és ajándéktárgy 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru
- - kiskereskedelem - - -

- 7. Háztartási felszerelés (edények) - - kiskereskedelem - - -

- Főtt kukorica, sült kukorica - -
kiskereskedelem 

vendéglátás
- - -

- 1.1 Meleg,- hideg étel (nincs fűszerezett sült, darált hús, kürtös kalács) - - kiskereskedelem - - -

- 14. Vasáru, barkács, és építési anyag                                        - - kiskereskedelem - - -

- 37. Jelölőcímke, csavarzár, csomagoló anyag -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- nagykereskedelem - -

- 4. Ruházat, 25. Óra- és ékszer - - kiskereskedelem - - -

-
8. Hangszer, 12. Telekommunikációs cikk, 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 18. papír- és írószer 20. illatszer, 21 tisztítószer 25. óra- és ékszer 26. 

sportszer, sporteszköz 27. játékáru 38. fotócikk 39. optikai cikk 52. ipari gép, berendezés, 54. speciális gép, berendezés, 57. nem veszélyes hulladék
-

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- nagykereskedelem - -

- 6. Lábbeli- és bőráru 59. Egyéb (elsősegély felszerelések) -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

-
37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenység végzéséhez szükséges eszköz, kisgép 51. Mezőgazdasági 

nyersanyag termék 52. Mezőgazdasági ipari gép, berendezés
-

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- nagykereskedelem - -

- 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (mágnespárna, takaró, ágy) - - kiskereskedelem - - -

- 49. Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék  -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- nagykereskedelem - -

- 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 45. Kreatív-hobbi  és dekorációs termék -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

- 20. Illatszer, drogéria             -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

- 20. Illatszer, drogéria             - - kiskereskedelem - - -

- 20. Illatszer, drogéria 9. Édességáru 28. Közérzettel kapcsolatos, nem élelmiszer termék -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -

- 1.7. Zöldség és gyümölcs - - kiskereskedelem - - -

- 14. Vasáru, barkács, és építési anyag 7.Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -

- 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -

- 16. Könyv, 20. Illatszer, drogéria 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék - - kiskereskedelem - - -

- 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -

- 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -

- 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -

-

3. Textil 4. Ruházat 5. Babatermék 6. Lábbeli- és bőráru 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 16. Könyv 17. Újság, napilap, folyóirat, 

periodikus kiadvány 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk 20. Illatszer, drogéria 27. Játékáru 30. Virág és kertészeti cikk 42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és 

iparművészeti áru 43. Emlék- és ajándéktárgy 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 46. Használtcikk

- - kiskereskedelem - - -

-
20. Illatszer, drogéria 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 28. Közérzettel kapcsolatos 

nem élelmiszer termék
- - kiskereskedelem - - -

-
20. Illatszer, drogéria 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 21. Háztartási tisztítószer, 

vegyi áru 42. Díszműáru, műalkotás , népművészeti és iparművészeti áru
-

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -

- 20. Illatszer, drogéria             - - - nagykereskedelem - -

- 42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti  és iparművészeti áru 43. Emlék- és ajándéktárgy 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék - - kiskereskedelem - - -

- 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék 9. Villamos háztartási készülék  és villamossági cikk -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -

- 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -

-
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk 26. Sportszer, sporteszköz 3. Textil 4. Ruházat 6. Lábbeli- és bőráru 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés és 

világítástechnikai cikk 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék
- - - nagykereskedelem - -

- 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék 9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -

-
28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék 9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés és világítástechnikai 

cikk
-

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -

- 20. Illatszer, drogéria             - - kiskereskedelem - - -

- 1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -

- 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék   9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -

-
28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék 9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés és világítástechnikai 

cikk
-

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -

- 12. Telekommunikációs cikk -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -

- 19. Számítógépes hardver- és szoftver termék -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -
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Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az 

üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok telekhatártól mért 

távolsága és elhelyezése (saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban, 

vagy közterületek közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a közforgalom 

céljára átadott magánút egy részén)

termékek megnevezése és sorszáma a 6. mellékle t alapján a Jöt. 3. § (2) bekezdése  szerinti termékek

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem, 

megjelölve a 

vendéglátást, 

amennyiben ilyen 

tevékenységet folytat

nagykereskedelem
szeszesital-

kimérést

zeneszolgáltatást, műsoros 

előadást, tánc rendezését, 

szerencsejátéknak nem 

minősülő szórakoztató 

játékot

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek körét
a külön engedély alapján forgalmazott termékek megnevezését a külön engedélyt kiállító hatóságot

a külön 

engedély 

számát

a külön engedély 

hatályát 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi 

tevékenység jellege
Az üzletben folytatnak-e Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)

-
20. Illatszer, drogéria 25. Óra és ékszer 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék  9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 7. Bútor, lakberendezés, 

háztartási felszerelés és világítástechnikai cikk
-

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -

- 1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 20. Illatszer, drogéria -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -

- 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék 9. Villamos háztartási készülék  és villamossági cikk -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -

-
28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék 9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés és világítástechnikai 

cikk
-

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -

- 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 20. Illatszer, drogéria 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -

- 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk 53. Irodagép, berendezés, - irodabútor - - kiskereskedelem nagykereskedelem - -

-
1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 9. villamos háztartási készülék és villamossági cikk 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 

43. Emlék- és ajándéktárgy 21. háztartási tisztítószer, vegyi áru 20. illatszer, drogéria
-

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -

-
 9. villamos háztartási készülék és villamossági cikk 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer 

termék
- - kiskereskedelem - - -

-
25. Óra- és ékszer 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk  43. Emlék- és ajándéktárgy 42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és 

iparművészeti áru 40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk
- - kiskereskedelem - - -

- 20. Illatszer, drogéria 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -

-
25. Óra- és ékszer 9. villamos háztartási készülék és villamossági cikk 7. bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 28. közérzettel kapcsolatos 

nem élelmiszer termék
-

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -

- 46. Használt cikk - - kiskereskedelem - - -

- 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék 9. villamos háztartási készülék és villamossági cikk -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -

- 20. Illatszer, drogéria             -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -

- 25. Óra- és ékszer 26. Sportszer, sporteszköz 27. Játékáru 4. Ruházat 43. Emlék- és ajándéktárgy 46. Használtcikk 6. Lábbeli- és bőráru - - kiskereskedelem - - -

- 3. Textil 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk - - kiskereskedelem - - -

- 16. Könyv, 27. Játékáru 4 Ruházat 46. Használtcikk -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -

-
1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 

20. Illatszer, drogéria 21. háztartási tisztítószer, vegyi áru
-

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -

- 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk - - kiskereskedelem - - -

- 20. Illatszer, drogéria 25. Óra és ékszer  -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -

- 3. textil 4. ruházat 46. használtcikk 6. Lábbeli- és bőráru - - kiskereskedelem - - -

- 5. Babatermék 6. Lábbeli- és bőráru -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -

- 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk                 - - kiskereskedelem - - -

- 14. Vasáru, barkács, és építési anyag 15. Szaniteráru 54. Speciális gép, berendezés 9. villamos háztartási készülék és villamossági cikk                                 - - kiskereskedelem - - -

- 3 Textil 4. ruházat 6. lábbeli- és bőráru -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -

- 1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital bor - kiskereskedelem - - -

- 1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital  1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital  élelmiszer  termék bor - kiskereskedelem - - -

- 1.11. Egyéb élelmiszer (bordzsem) - - kiskereskedelem - - -

- 3 Textil 4 ruházat 20 illatszer, drogéria 42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti é iprművészeti áru 43. Emlék- és ajándéktárgy 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék - - kiskereskedelem - - -

-
1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital  1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital  élelmiszer  termék 16. Könyv, 17. Újság, 

napilap, folyóirat, periodikus kiadvány  42. Díszműáru, műalkotosás, népművészeti és iparművészeti áru 43. Emlék- és ajándéktárgy
- kiskereskedelem nagykereskedelem igen -

- 1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital  1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital  élelmiszer  termék 1.11 Egyéb élelmiszer igen - kiskereskedelem nagykereskedelem igen -

-
 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital  élelmiszer  termék 1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék1.9 Édességáru 1.11 

Egyéb élelmiszer 1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 3 Textil 4. ruházat 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk 20. Illatszer, drogéria
- kiskereskedelem nagykereskedelem - -

-
1.1 Meleg,- hideg étel  1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital  1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital  élelmiszer  termék 

1.11 Egyéb élelmiszer 1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék1.9 Édességáru 1.11 Egyéb élelmiszer

alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék 
-

kiskereskedelem 

vendéglátás
- igen -

- 1.1 Meleg, hideg étel 1.3 Csomagolt kávé, dobozos illetve palackozott alkoholments és szeszes ital 1.9 Édességáru 27. Játékáru -

-
46. Használt cikk 47. Személygépjármű 48. Egyéb gépjármű 49. Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék 50. Motorkerékpár, motorkerékpár- alkatrész 

és -tartozék 52. Mezőgazdasági ipari gép, berendezés 53. Irodagép, - berendezés, irodabútor 54. Speciális gép, berendezés 
- - kiskereskedelem - - -

- 1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék  

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

- 59. Egyéb (géprongy értékesítés) - - kiskereskedelem - - -

- 24. Palackos gáz - - kiskereskedelem - - -

- 24. Palackos gáz - - kiskereskedelem - - -

- 24. Palackos gáz - - kiskereskedelem - - -

- 24. Palackos gáz - - kiskereskedelem - - -

- 24. Palackos gáz - - kiskereskedelem - - -

- 24. Palackos gáz - - kiskereskedelem - - -

- 24. Palackos gáz - - kiskereskedelem - - -

-
1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 1.4 cukrászati készítmény, édesipari termék 1.8 Kenyér- és pékáru, sütipari termék

1.9 Édességáru 1.11 Egyéb élelmiszer
- - kiskereskedelem - - -

-
1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 1.4 cukrászati készítmény, édesipari termék 1.8 Kenyér- és pékáru, sütipari termék

1.9 Édességáru 1.11 Egyéb élelmiszer
- - kiskereskedelem - - -
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Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az 

üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok telekhatártól mért 

távolsága és elhelyezése (saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban, 

vagy közterületek közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a közforgalom 

céljára átadott magánút egy részén)

termékek megnevezése és sorszáma a 6. mellékle t alapján a Jöt. 3. § (2) bekezdése  szerinti termékek

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem, 

megjelölve a 

vendéglátást, 

amennyiben ilyen 

tevékenységet folytat

nagykereskedelem
szeszesital-

kimérést

zeneszolgáltatást, műsoros 

előadást, tánc rendezését, 

szerencsejátéknak nem 

minősülő szórakoztató 

játékot

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek körét
a külön engedély alapján forgalmazott termékek megnevezését a külön engedélyt kiállító hatóságot

a külön 

engedély 

számát

a külön engedély 

hatályát 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi 

tevékenység jellege
Az üzletben folytatnak-e Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)

-
1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 1.4 cukrászati készítmény, édesipari termék 1.8 Kenyér- és pékáru, sütipari termék

1.9 Édességáru 1.10 Tej, tejtermék 1.11 Egyéb élelmiszer
- - kiskereskedelem - - -

élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba 

hozatala

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Igazgatósága

17.7/4599-

2/2011.
2020. 09. 25.

-
1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 1.4 cukrászati készítmény, édesipari termék 1.8 Kenyér- és pékáru, sütipari termék

1.9 Édességáru 1.11 Egyéb élelmiszer
- - kiskereskedelem - - -

- 1.1 Meleg,- hideg étel 1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék 1.5 Hús, és hentesáru 1.6 Hal 1.7. Zöldség- és gyümölcs 1.9 Édességáru 1.11 Egyéb élelmiszer - - kiskereskedelem - - -

-
1.1 Meleg-, hideg étel 1.2. Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital 1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital  1.4. Cukrászati 

készítmény, édesipari termék 1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék 1.9 Édességáru 1.11 Egyéb élelmiszer 
- -

kiskereskedelem, 

vendéglátás
- - - élelmiszerek forgalomba hozatala

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Járási Állat-

egészségügyi és élelmiszer-Ellenőrző Hivatala

17.7/1369-

3/2013.

- 1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -

-
1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, ill. palackozott alkoholmentes és szeszes ital  1.7. Zöldség- és gyümölcs 1.9. Édességáru 1.11. 

Egyéb élelmiszer 29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny 43. Emlék- és ajándéktárgy 45. Kreatív hobbi és dekorációs termék
- - kiskereskedelem - - -

-
3. Textil 4. Ruházat 5. Babatermék 6. Lábbeli- és bőráru 11. Audiovizuális termék 16. Könyv 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk 25. Óra- és ékszer 26. 

Sportszer,sporteszköz 27. Játékáru 43. Emlék- és ajándéktárgy 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 46. Használtcikk
- - kiskereskedelem - - -

-
3. Textil 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 9. Villamos háztartási készülék  és villamossági cikk 16. Könyv 17.Újság, napilap, folyóirat, 

periodikus kiadvány 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék
- - kiskereskedelem - - -

- 1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

-

1.3. Csomagolt kávé, dobozos illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 1.9. Édességáru 1.10 Tej, tejtermék 1.11 Egyéb élelmiszer 4. Ruházat 7. Bútor, 

lakberendezés, háztartási felszerelés, 9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk  10. Audió- és videóberendezés 12. Telekommunikációs cikk  17. Újság, napilap, 

folyóirat, periodikus kiadvány 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk 19. Számítógépes hardver- és szoftver termék 20. Illatszer, drogéria 21. Háztartási tisztítószer, vegyi 

áru 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék 45. Kreatív – hobbi és dekorációs termék 53. Irodagép, -berendezés, irodabútor

- - - nagykereskedelem - -

-
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék 1.11. Egyéb élelmiszer 25. óra- és ékszer 27. Játékáru 30. Virág és kertészeti cikk 40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk 43. 

Emlék- és ajándéktárgy 
- - kiskereskedelem - - -

- 16. Könyv, 46. Használt cikk - - kiskereskedelem - - -

-
37.Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenység végzéséhez szükséges eszköz, kisgép 51. Mezőgazdasági 

nyersanyag, termék
- - - nagykereskedelem - -

-
7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk 19. 

Számítógépes hardver- és szoftver termék 53. Irodagép,- berendezés, irodabútor
- - kiskereskedelem - - -

- 1.5. Hús- és hentesáru -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

-
14. Vasáru, barkács, és építési anyag 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru 37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a 

tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép 49. Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék
-

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem nagykereskedelem - -

- 20. Illatszer, drogéria             - - kiskereskedelem - - -

- 16. Könyv -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

- 14. Vasáru, barkács, és építési anyag                                        -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

-
1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 1.9. Édességáru, 16. Könyv 2. Dohányáru 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 

18. Papír- és írószer, művészellátó cikk
-

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

- 3 Textil 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

-

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 1.9. Édességáru 1.11 Egyéb élelmiszer 3. Textil 4. Ruházat 5. Babatermék 6. Lábbeli- és 

bőráru 16. Könyv 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 25. Óra- és ékszer 27. Játékáru 29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny 40. Kegytárgy, kegyszer, 

egyházi cikk 43. Emlék- és ajándéktárgy 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 46. Használtcikk

- - kiskereskedelem - - -

- 26. Sportszer, sporteszköz 46. Használtcikk -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -

- 1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

- 51. Mezőgazdasági nyersanyag, termék 52. Mezőgazdasági ipari gép, berendezés -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

-

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, ill. palackozott alkoholmentes és szeszes ital 1.9. Édességáru 16. Könyv 17. Újság, napilap, 

folyóirat, periodikus kiadvány 37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédős szer, termésnövelő anyag,  tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép 43. 

emlék és ajándéktárgy

- -
kiskereskedelem 

vendéglátás
nagykereskedelem - -

- 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -

- 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

-

7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 8. Hangszer 9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 10. Audió- és videóberendezés 11. 

Audiovizuális termék 12. Telekommunikációs cikk 16. Könyv 17. Újság napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 19. Számítógépes hardver- és szoftver termék 27. Játékáru 

46. Használtcikk 53. Irodagép, -berendezés, irodabútor 54. Speciális gép, berendezés

-

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -

- 19. Számítógépes hardver- és szoftver termék 38. Fotócikk 46. Használtcikk - - kiskereskedelem - - -

- 1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -

- 3. Textil 20. Illatszer, drogéria 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -

- 14. Vasáru, barkács, és építési anyag 59. Egyéb - - kiskereskedelem nagykereskedelem - -

- 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

- 3 Textil 4 Ruházat 5. Babatermék 6. Lábbeli- és bőráru 27. Játékáru 46. Használtcikk - - kiskereskedelem - - -

- 1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék  -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -

- 14. Vasáru, barkács, és építési anyag 30. Virág és kertészeti cikk - - kiskereskedelem - - -

-
1.7 Zöldség- és gyümölcs 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 14. Vasáru, barkács, 

és építési anyag 15. szaniteráru 26. Sportszer, sporteszköz 30. Virág és kertészeti cikk  32. Állateledel, takarmány  56. Egyéb termelési célú alapanyag termék
- - kiskereskedelem nagykereskedelem - -

- 5. Babatermék 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés és világítástechnikai cikk 9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -
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Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az 

üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok telekhatártól mért 

távolsága és elhelyezése (saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban, 

vagy közterületek közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a közforgalom 

céljára átadott magánút egy részén)

termékek megnevezése és sorszáma a 6. mellékle t alapján a Jöt. 3. § (2) bekezdése  szerinti termékek

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem, 

megjelölve a 

vendéglátást, 

amennyiben ilyen 

tevékenységet folytat

nagykereskedelem
szeszesital-

kimérést

zeneszolgáltatást, műsoros 

előadást, tánc rendezését, 

szerencsejátéknak nem 

minősülő szórakoztató 

játékot

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek körét
a külön engedély alapján forgalmazott termékek megnevezését a külön engedélyt kiállító hatóságot

a külön 

engedély 

számát

a külön engedély 

hatályát 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi 

tevékenység jellege
Az üzletben folytatnak-e Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)

-

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 1.9. Édességáru 1.11 Egyéb élelmiszer 3. Textil 4. Ruházat 5. Babatermék 7. Bútor, 

lakberendezés, háztartási felszerelés és világítástechnikai cikk 8. Hangszer 9. villamos háztartási készülék és villamossági cikk 15.Szaniteráru 17. Újság, napilap, folyóirat, 

periodikus kiadvány 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk 20. Illatszer, drogéria 25. Óra- és ékszer 27. Játékáru 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék 33. 

Állatgyógyászati termék 38. Fotócikk 43. Emlék- és ajándéktárgy 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 46. Használtcikk

- - kiskereskedelem - - -

- 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk  -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

- 13. Festék, lakk 14. Vasáru, barkács és építési anyag -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

-

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 1.4.Cukrászati készítmény, édesipari termék 1.9. Édességáru., 1.11. Egyéb élelmiszer 3. 

Textil, 4. Ruházat, 5. Babatermék 6. Lábbeli- és bőráru 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 9. Villamos háztartási készülék és 

villamossági cikk 10. Audió- és videóberendezés 11. Audiovizuális termék 14. Vasáru, barkács, és építési anyag 15. Szaniteráru 16. Könyv 19. Számítógépes hardver- és 

szoftver termék 20. illatszer, drogéria 21. Háztartási tisztítószer, vegyi ár 25. Óra- és ékszer 26. sportszer, sporteszköz 27. Játékáru 29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, 

függöny 30. Virág és kertészeti cikk 32. Állateledel, takarmány 38. Fotócikk 39. Optikai cikk 43. Emlék- és ajándéktárgy 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 49. 

Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék 50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész -tartozék 53. Irodagép,- berendezés, irodabútor

- - kiskereskedelem - - -

-
30. Virág és kertészeti cikk 37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép 52. 

Mezőgazdasági ipari gép, berendezés 59. Egyéb
- - kiskereskedelem - - -

-
25. Óra- és ékszer 42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru 43. Emlék- és ajándéktárgy 44. Numizmatikai termék  45. Kreatív – hobbi és dekorációs 

termék 
-

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -
nemesfémtárgyakra vonatkozó tevékenységek 

engedélyezése

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő 

Hatóság 

MKEH-NEHITI-

1196-2/2012.
0001.01. 01.

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

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

-
7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 20. Illatszer, droégria 28. Közérzettel kapcsolatos 

nem élelmiszer termék
-

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

- 1.9 Édességáru, 1.11 Egyéb élelmiszer 6. Lábbeli- és bőráru -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

- 1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 16. Könyv 20. Illatszer, drogéria -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

-

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital  1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital  élelmiszer  termék 1.8.Kenyér- és pékáru, 

sütőipari termék 1.9 Édességáru 1.11 Egyéb élelmiszer 9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 11. Audiovizuális termék 12. Telekommunikációs cikk 14. 

Vasáru, barkács és építési anyag 16. Könyv 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 18. Papír, írószer, művészellátó cikk 20. Illatszer, drogéria 21. Háztartási 

tisztítószer, vegyi áru 22. Gépjármű és motorkerékpár – üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármű-kenőanyag, - hűtőanyag és adalékanyag 23. Háztartási 

tüzelőanyag 24.Palackos gáz 27. Játékáru 30. Virág és kertészeti cikk 32. Állateledel, takarmány 43. Emlék- és ajándéktárgy 45. Kreatív hobbi és dekorációs termék 49. 

Személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék 50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és – tartozék 55. Ipari vegyi áru 59. Egyéb

-

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

-
1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 10. Audió- és videoberendezés 11. Audiovizuális termék 12. 

Telekommunikációs cikk 19 Számítógépes hardver- és szoftver termék 25. Óra – és ékszer 38. Fotócikk 39. Optikai cikk 46. Használtcikk
- - kiskereskedelem - - -

- 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk               59. egyéb   -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

- 1.5 Hús-és hentesáru -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

-
3. textil 4 ruházat 5. babatermék 6. Lábbeli- és bőráru 7. bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk  20. illatszer, drogéria25. Óra- és ékszer 26. 

sportszer, sporteszköz 29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny 46 használtcikk
-

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -

- 3 Textil 4 Ruházat 6. Lábbeli- és bőráru 11. Audiovizuális termék 16. Könyv 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány - - kiskereskedelem nagykereskedelem - -

- 1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

- 4. Ruházat 8. Hangszer 11. Audio- és videoberendezés 16. Könyv 17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 43 Emlék- és ajándéktárgy 46. Használtcikk -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -

- 1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 1.8 Kenyér- és pékáru, sütőipari termék 1.9. Édességáru - - kiskereskedelem - - -

- 46. Használt cikk - - kiskereskedelem - - -

-

1.9 Édességáru 3. Textil 4. Ruházat 5. Babatermék 6. Lábbeli- és bőráru 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 11. Audio- és 

videoberendezés 14. Vasáru, barkács és építési anyag 16. Könyv 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk, 20. Illatszer, drogéria 25. Óra- és ékszer, 26. sportszer, 

sporteszköz 27. Játékáru 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék 29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny 30. Virág és kertészeti cikk 39. Optikai cikk 43. 

emlék- és ajándéktárgy 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 46. Használtcikk

- - kiskereskedelem - - -

- 

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - - - - - - -

- 47. Személygépjármű 48. Egyéb gépjármű 50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -

- 46. Használt cikk 54. Speciális gép, berendezés 59. Egyéb -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

-

3. Textil 4. Ruházat 6. Lábbeli- és bőráru 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 10. Audió- és videoberendezés 11. Audiovizuális termék 12. 

Telekommunikációs cikk 18. papír- és írószer, művészellátó cikk 19. Számítógépes hardver- és szoftver termék  20. illatszer, drogéria 26. Sportszer, sporteszköz 29. 

Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny 30. Virág és kertészeti cikk 38. Fotócikk 43. Emlék- és ajándéktárgy 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 46. Használtcikk

-

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -

-
1.11 Egyéb élelmiszer 4. Ruházat 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés és világítástechnikai cikk 11. Audiovizuális termék 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk 

20. illatszer, drogéria 30. virág és kertészeti cikk 34. Szexuális termék 41. temetkezési kellék 43. Emlék- és ajándéktárgy 45. kreatív-hobbi és dekorációs termék
- - kiskereskedelem - - -

- 3. textil 4. ruházat 5. babatermék 6. lábbeli- és bőráru 30 virág és kertészeti cikk - - kiskereskedelem - - -

- 1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital   - - vendéglátás - - -

- 1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 1.7. Zöldség és gyümölcs 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék - -
kiskereskedelem 

vendéglátás
- - -

-
3. textil 4. ruházat 5. babatermék 6. lábbeli-és bőrruházat 11. audiovizuális termék 16 könyv, 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk 25. óra – és ékszer 26. sportszer, 

sporteszköz 27. játékáru 43. Emlék- és ajándéktárgy 45. kreatív hobbi és dekorációs termék 46. használtcikk
- - kiskereskedelem - - -

- 5. babatermék 27. játékáru 45. kreatív – hobbi és dekorációs termék - - kiskereskedelem - - -

-

3. textil 9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 14. Vasáru, barkács és építési anyag 25. óra és ékszer 27. játékáru 28. közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer 

termék 30. virág és kertészeti cikk 38. fotócikk 42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru 43. Emlék- és ajándéktárgy 45. kreatív-hobbi és dekorációs 

termék

-

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem nagykereskedelem - -

- 20. Illatszer, drogéria             -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -

- 1.5 Hús-és hentesáru -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

- 46. Használt cikk - - kiskereskedelem - - -
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Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az 

üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok telekhatártól mért 

távolsága és elhelyezése (saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban, 

vagy közterületek közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a közforgalom 

céljára átadott magánút egy részén)

termékek megnevezése és sorszáma a 6. mellékle t alapján a Jöt. 3. § (2) bekezdése  szerinti termékek

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem, 

megjelölve a 

vendéglátást, 

amennyiben ilyen 

tevékenységet folytat

nagykereskedelem
szeszesital-

kimérést

zeneszolgáltatást, műsoros 

előadást, tánc rendezését, 

szerencsejátéknak nem 

minősülő szórakoztató 

játékot

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek körét
a külön engedély alapján forgalmazott termékek megnevezését a külön engedélyt kiállító hatóságot

a külön 

engedély 

számát

a külön engedély 

hatályát 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi 

tevékenység jellege
Az üzletben folytatnak-e Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)

- 22. Gépjármű- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármű-kenőanyag, - hűtőanyag és adalékanyag -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -

-
7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 14.Vasáru, barkács és építési anyag 20. illatszer, drogéria 21. háztartási tisztítószer, vegyi áru 45. 

kreatív-hobbi és dekorációs termék
-

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

- 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk 20. Illatszer, drogéria -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

-

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék  1.7 Zöldség- és gyümölcs 1.9 Édességáru 3 

textil 4 ruházat 6 lábbeli- és bőráruüzlet 30 virág és kertészeti cikk 42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru 43. Emlék- és ajándéktárgy 45. kreatív-

hobbi és dekorációs termék

- - kiskereskedelem - - -

-

30. virág és kertészeti cikk 32. állateledel, takarmány 37. mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenységhez 

szükséges eszköz, kisgép 49. személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és tartozék 51. mezőgazdasági nyersanyag, termék 52. mezőgazdasági ipari gép, 

berendezés 54. speciális gép, berendezés

-

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

- 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk      9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk           -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

- 26 sportszer, sporteszköz 31. kedvtelésből tartott állat 33 állatgyógyászati termék 42 díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru 43. emlék és ajándéktárgy - - kiskereskedelem - - -

-

1.3. csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 1.9 édességáru 1.11 egyéb élelmiszer 1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 3 

textil 4 ruházat 6 lábbeli- és bőráruüzlet 11 audiovizuális termék 16. könyv 17 újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 18. papír- és írószer, művészellátó cikk 20. 

illatszer, drogéria 25. óra és ékszer 27 játékáru 30 virág és kertészeti cikk 40 kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk 42. díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti 

áru 43. emlék- és ajándéktárgy 45. kreatív-hobbi és dekorációs termék

- - kiskereskedelem - - -

- 3 textil 9. villamos háztartási készülék és villamossági cikk -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -

- 7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés világítástechnikai cikk 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

- 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 14. vasáru, barkács és építési anyag - - kiskereskedelem nagykereskedelem - -

-
3. textil 4. ruházat 6. lábbeli- és bőráru 16. könyv 17. újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 26. sportszer, sporteszköz 32. állateledel, takarmány 43. emlék- és 

ajándéktárgy
- - kiskereskedelem nagykereskedelem - -

-

1.9 édességáru 1.11 egyéb élelmiszer 1.12 közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 8. hangszer 10. audio- és videoberendezés 11. audiovizuális termék 16. könyv 17. 

újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 18. papír- és írószer művészellátó cikk 20. illatszer, drogéria 27. játékáru 42. díszműáru, műalkotás, népművészeti és 

iparművészeti áru 43. emlék- és ajándéktárgy 45. kreatív-hobbi és dekorációs termék

- - kiskereskedelem - - -

- 3 textil 4 ruházat 6 lábbeli- és bőráru 25. óra és ékszer - - kiskereskedelem - - -

- 59. Egyéb  - - kiskereskedelem - - -

- 9. Villamos háztartási készülék, villamossági cikk 14. Vasáru, barkács, és építési anyag 15. Szaniteráru 59. Egyéb - - kiskereskedelem - - -

- 54 Speciális gép, berendezés -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

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

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

- 1.11 Egyéb élelmiszer 1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

- 14. Vasáru, barkács, és építési anyag                                        -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

-
1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 1.7 Zöldség- és gyümölcs 1.9 Édességáru 1.11 egyéb élelmiszer 29 tapéta, padlóburkoló, 

szőnyeg, függöny 43. emlék- és ajándéktárgy 45. Kreatív hobbi és dekorációs termék
- - kiskereskedelem - - -

- - -
kiskereskedelem 

vendéglátás
- - -

élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba 

hozatala

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Igazgatósága

17.7/3584-

5/2012.
2022. 07. 19.

-
1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 3. textil 7. bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnika cikk 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer 

termék
-

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

- 4 ruházat 6 lábbeli-és bőráruüzlet 25 óra- és ékszer 26 sportszer, porteszköz 28 Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék 43 emlék- és ajándéktárgy - - kiskereskedelem nagykereskedelem - -

- 28.Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

- 11 Audiovizuális termék 16. Könyv 17. Újság, napilap, folyóirat periodikus kiadvány 18. papír és írószer, művészellátó cikk - - kiskereskedelem - - -

- 1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- nagykereskedelem - -

- 20. Illatszer, drogéria             -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

-
1.1 Meleg,- hideg étel 1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 1.4 Cukrászati 

készítmény, édesipari termék 1.9 Édességáru 1.11 Egyéb élelmiszer
- -

kiskereskedelem 

vendéglátás
- - -

élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba 

hozatala

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Igazgatósága

17.7/3472-

2/2012. 
2012. 06. 04.

- 3 textil 9 villamos háztartási készülék és villamossági cikk 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

- 46. Használt cikk - - kiskereskedelem - - -

- 1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital - -
kiskereskedelem 

vendéglátás
- - -

- 1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 27. Játékáru 30. Virág és kertészeti cikk 43. Emlék – és ajándéktárgy - - kiskereskedelem - - -

- 9. Villamos háztartási készülék, villamossági cikk 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

- 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk  43. Emlék – és ajándéktárgy 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 53. Irodagép, - berendezés, irodabútor -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

- 3. Textil 4. Ruházat 6. Lábbeli- és bőráru 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk 59. Egyéb -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

- 37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenység végzéséhez szükséges eszköz, kisgép -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

- 1.11 Egyéb élelmiszer - - kiskereskedelem - - -
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Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az 

üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok telekhatártól mért 

távolsága és elhelyezése (saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban, 

vagy közterületek közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a közforgalom 

céljára átadott magánút egy részén)

termékek megnevezése és sorszáma a 6. mellékle t alapján a Jöt. 3. § (2) bekezdése  szerinti termékek

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem, 

megjelölve a 

vendéglátást, 

amennyiben ilyen 

tevékenységet folytat

nagykereskedelem
szeszesital-

kimérést

zeneszolgáltatást, műsoros 

előadást, tánc rendezését, 

szerencsejátéknak nem 

minősülő szórakoztató 

játékot

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek körét
a külön engedély alapján forgalmazott termékek megnevezését a külön engedélyt kiállító hatóságot

a külön 

engedély 

számát

a külön engedély 

hatályát 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi 

tevékenység jellege
Az üzletben folytatnak-e Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)

- 4. Ruházat 5. Babatermék 6. Lábbeli- és bőráru -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -

- 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

-
1.1 Meleg, hideg étel 1.2. Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes és szeszes ital 1.7 Zöldség- és gyümölcs 

1.8. Papír- és írószer, művészellátó cikk 1.9 Édességáru 1.11 Egyéb élelmiszer
- -

kiskereskedelem 

vendéglátás
- - -

élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba 

hozatala

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Igazgatósága

17.7/3153-

3/2013.
0001.01.01.

- 3 Textil 4 ruházat 5 babatermék 6 lábbeli- és bőráru 46 használtcikk - - kiskereskedelem - - -

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

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

-

1.1 Meleg, hideg étel 1.2. Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes és szeszes ital 1.4. cukrászati 

készítmény, édesipari termék 1.5 hús- és hentesáru 1.7 zöldség – és gyümölcs 1.8 kenyér- és pékáru, sütőipari termék 1.9 édességáru 1.10 tej, tejtermék 1.11 Egyéb 

élelmiszer

- -
kiskereskedelem 

vendéglátás
- - - állati eredetű élelmiszerek forgalmazása

Győr-Moson-Sopron Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság

17.7/2749-

2/2012.

-
7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés világítástechnikai cikk 20. Illatszer, drogéria 25 Óra- és ékszer 27 játékáru 43 emlék- és ajándéktárgy 45 kreatív-hobbi és 

dekorációs termék 59 egyéb
- - kiskereskedelem - - -

- 15. szaniteráru -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

- 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk                 - - kiskereskedelem - - -

- 14. Vasáru, barkács és építési anyag 23. háztartási tüzelőanyag 30.virág és kertészeti cikk - - kiskereskedelem nagykereskedelem - -

-
3. Textil, 4. Ruházat 6 lábbeli- és bőráruüzlet 7 bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 14. vasáru, barkács és építési anyag 15. szaniteráru 25 

óra- és ékszer 27 játékáru 45 kreatív hobbi és dekorációs termék
- - kiskereskedelem - - -

- 1.3 csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 1.7 Zöldség- és gyümölcs 1.9 édességáru 1.11 egyéb élelmiszer  - - kiskereskedelem - - -

- 26. sportszer, sporteszköz 49. személygépjármű és egyéb gépjármű-alkatrész és -tartozék -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

- 1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 26. sportszer, sporteszköz 28. közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék - - kiskereskedelem - - -

-
1.3 csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 1.4 cukrászati készítmény, édesipari termék  1.9 édességáru  1.10 tej, tejtermék 1.12 

közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék
-

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem nagykereskedelem - -

- 20. Illatszer, drogéria             -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

- 1.3 csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 1.9 édességáru - - kiskereskedelem - - -

- 14. vasáru, barkács és építési anyag 30. virág és kertészeti cikk - - kiskereskedelem - - -

-
1.1 meleg-, hideg étel 1.2 kávéital, alkoholmentes és szeszes ital 1.3. csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 1.4. cukrászati 

készítmény, édesipari termék 1.8. kenyér- és pékáru, sütőipari termék 1.9 édességáru
- -

kiskereskedelem 

vendéglátás
- - -

- 4 ruházat 5. babatermék 26 sportszer, sporteszköz 27 játékáru - - kiskereskedelem - - -

- 14. Vasáru, barkács és építési anyag -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

- 25 óra- és ékszer -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

- 3 textil 4 ruházat 6 lábbeli- és bőráru  -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -

-
4 ruházat 6. lábbeli és bőráru 7 bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 9. villamos háztartási készülék és villamossági cikk 14. vasáru, barkács 

és építési anyag 15. szaniteráru 26. sportszer, sporteszköz 28. közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék 39. optikai cikk 46.használtcikk
-

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -

-
1.1 meleg-, hideg étel 1.2 kávéital, alkoholmentes és szeszes ital 1.3 csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 1.4 cukrászati készítmény 

édesipari termék 1.7. zöldség- és gyümölcs 1.9 édességáru 1.11 egyéb élelmiszer
- -

kiskereskedelem 

vendéglátás
- - -

élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba 

hozatala

Győr-Moson-Sopron Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság

17.7/3631-

2/2011.
2021. 05. 26.

- 7. bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 28. közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék - - kiskereskedelem - - -

- 1.2 kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 11. audiovizuális termék 25. óra- és ékszer 46. használtcikk - - kiskereskedelem - - -

-

1.1 meleg-, hideg étel 1.2 kávéital, alkoholmentes és szeszes ital 1.3 csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 1.9 édességáru 8. 

hangszer 11. audiovizuális termék 16. könyv 27. játékáru 42. díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru 43. emlék- és ajándéktárgy 45. kreatív-hobbi és 

dekorációs termék

- -
kiskereskedelem 

vendéglátás
- - -

élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba 

hozatala

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Igazgatósága

17.7/3778-

3/2012.

-
10. audio- és videoberendezés 11. audiovizuális termék 12. telekommunikációs cikk 14. vasáru, barkács és építési anyag 15.szaniteráru 16. könyv 19. számítógépes 

hardver és szoftver termék 46. használtcikk
-

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - - -

- - - kiskereskedelem nagykereskedelem - -

-
7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk 40. kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk 41. temetkezési kellék 42. díszműáru, műalkotás, népművészeti 

és iparművészeti áru 43. emlék és ajándéktárgy 45. kreatív-hobbi és dekorációs termék                 
- - - nagykereskedelem - -

- 27. Játékáru

- 46. Használt cikk 

- 1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital   

- 1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

- 43. emlék- és ajándéktárgy

- 18. Papír- és írószer, művészellátó cikk  

- 8. hangszer  

- 26. sportszer, sporteszköz 6. lábbeli- és bőráru 4. ruházat

- 59. Egyéb: kedvezményre jogosító on-line kupon

- 1.7 Zöldség- és gyümölcs 26. sportszer, sporteszköz 30. virág és kertészeti cikk 

- 43 emlék- és ajándéktárgy 26. sportszer, sporteszköz

- 1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 1.3 csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 

- 1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 1.3 csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 

- 43. emlék- és ajándéktárgy 30. virág és kertészeti cikk
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Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az 

üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok telekhatártól mért 

távolsága és elhelyezése (saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban, 

vagy közterületek közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a közforgalom 

céljára átadott magánút egy részén)

termékek megnevezése és sorszáma a 6. mellékle t alapján a Jöt. 3. § (2) bekezdése  szerinti termékek

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem, 

megjelölve a 

vendéglátást, 

amennyiben ilyen 

tevékenységet folytat

nagykereskedelem
szeszesital-

kimérést

zeneszolgáltatást, műsoros 

előadást, tánc rendezését, 

szerencsejátéknak nem 

minősülő szórakoztató 

játékot

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek körét
a külön engedély alapján forgalmazott termékek megnevezését a külön engedélyt kiállító hatóságot

a külön 

engedély 

számát

a külön engedély 

hatályát 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi 

tevékenység jellege
Az üzletben folytatnak-e Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)

- 3. textil  

-
1.1 meleg-, hideg étel 1.5 hús, és hentesáru 1.11 egyéb élelmiszer 59. egyéb 1.10 tej, tejtermék  42 díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru 1.2 kávéital, 

alkoholmentes és szeszes ital 1.3 csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

- 26. sportszer, sporteszköz  6. lábbeli- és bőráru 4. ruházat

- 1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 1.3 csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital  43. emlék – és ajándéktárgy

-
1.1 Meleg-, hideg étel 1.2. kávéital, alkoholmentes és szeszes ital 1.3. csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes és szeszes ital  1.8 Kenyér- és pékáru, 

sütőipari termék

-
1.1 meleg,- hideg étel 1.2. Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital 1.3. csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 1.4 cukrászati 

készítmény, édesipari termék 1.9 édességáru

- 37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, a tevékenység végzéséhez szükséges eszköz, kisgép -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

- 27. játékáru 43. emlék- és ajándéktárgy 45. kreatív-hobbi és dekorációs termék - - kiskereskedelem - - -

- 1.5 Hús- és hentesáru 1.11 Egyéb élelmiszer - - kiskereskedelem - - -

- 1.5 Hús- és hentesáru (csak füstölt áru) 1.11 egyéb élelmiszer (csak tojás) - - kiskereskedelem - - -

- 1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 1.1 meleg-, hideg étel igen -
kiskereskedelem 

vendéglátás
- igen -

- 28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (masszázsfotel, masszázskészülék, gyapjútermékek, alvásrendszerek) - - kiskereskedelem - - -

- 43. Emlék- és ajándéktárgy -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

- 16 könyv 11. audiovizuális termék - - kiskereskedelem - - -

- 32. Állateledel, takarmány (gyárilag csomagolt termékek) - - kiskereskedelem - - -

-
1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 1.8 Kenyér-, és pékáru, sütőipari termék 1.9 

Édességáru, 1.10. Tej, tejtermék
- -

kiskereskedelem 

vendéglátás
- - -

hűtést igénylő tej és tejtermék                       

termelőtől szállított csomagolt szendvics és 

hidegkonyhai készítmények, valamint 

vendéglátóipari termékek (az italok kivételével)

PMKh Élelmiszerlánc-bizt. És Állategü. Ig.
31/1139/003/2

011.

-
1.9 Édességáru 16 könyv 1.11 egyéb élelmiszer 42 díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru 27. játékáru 3 textil 1.3 csomagolt kávé, dobozos, illetve 

palackozott alkoholmentes- és szeszes ital (kivéve csomagolt kávé)
- - kiskereskedelem - - -

- 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk                 - - kiskereskedelem - - -

- 43. emlék- és ajándéktárgy 42. díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru - - kiskereskedelem - - -

- 1.11 egyéb élelmiszer (méz, propolisz, dió, viasz) 3. textil 46. használtcikk 4. ruházat 9. villamos háztartási készülék és villamossági cikk - - kiskereskedelem - - -

- 6 lábbeli- és bőráru (kizárólag bőráru) - - kiskereskedelem - - -

-
1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék (kizárólag termelőtől szállított termékek) 1.5 Hús- és hentesáru (kizárólag füstölt áru) 1.8 kenyér- és pékáru, sütőipari termék 

(kizárólag termelőtől szállított termék)
- - kiskereskedelem - nem -

-
1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 1.9 Édességáru 1.10 tej, tejtermék 1.1 Meleg-, hideg étel1.3 csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és 

szeszes ital (kivéve csomagolt kávé)
- - kiskereskedelem - igen -

DBP-233-10-

80-001/2012 

-

1.5 Hús- és hentesáru  1.9 Édességáru 1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék (termelőtől szállított termék) 1.10 tej, tejtermék 1.3 csomagolt kávé, dobozos, illetve 

palackozott alkoholmentes és szeszes ital (kizárólag dobozod, illetve palackozott alkoholmentes ital 1.1 meleg,- hideg étel 1.2 kávéital,- alkoholmentes és szeszes ital 

(kizárólag kávéital, tea

- kiskereskedelem - nem -
DBp-474-10-

261-001/2012.

- 46. Használt cikk - - kiskereskedelem - nem -

- 14. Vasáru, barkács és építési anyag -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- nagykereskedelem nem -

- 4 Ruházat 6. Lábbeli és bőráru 3. textil - - kiskereskedelem - nem -

- 25 óra- és ékszer (kivéve: nemesfém-termékek) - - kiskereskedelem - nem -

- 1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (táplálék-kiegészítő termékek, vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek stb.) -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - nem -

-
20. Illatszer, drogéria (kivéve: az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag) 1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 21. háztartási tisztítószer, vegyi áru (kivéve a kémiai biztonságról szóló 

törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek)
-

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - nem -

- 25. Óra- és ékszer (kivéve óra és nemesfémből készült termékek) - - kiskereskedelem - nem -

-
1.1 Meleg, hideg étel, 1.3. csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital (kivéve: csomagolt kávé)1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék (termelőtől szállított termékek) 1.2. 

kávéital, alkoholmentes és szeszes ital (kizárólag kávéital)1.10 Tej, tejtermék
- - vendéglátás - nem -

XIV-I-

003/1298-

3/2012.

- 54 Speciális gép, berendezés (levegőtisztító és víztisztító berendezés) -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - -

- 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 43. Emlék- és ajándéktárgy 25. Óra- és ékszer (kivéve nemesfémtermékek) - - kiskereskedelem - nem -

- 4 ruházat 6. lábbeli- és bőráru - - kiskereskedelem - nem -

- 1.7 zöldség- és gyümölcs 1.9. édességáru 1.11 egyéb élelmiszer

- 42. díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru (kivéve: nemesfémből készült termékek) 6. lábbeli- és bőráru (bőráru) 3. textil 27. játékáru 43. emlék- és ajándéktárgy - - kiskereskedelem - nem -

-
21. háztartási tisztítószer, vegyi áru (kivéve a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagokat) 54. speciális gép, berendezés (házi víztisztító) 20. illatszer,drogéira (kivéve az „A” és „B” 

tűzveszélyességi osztályba tartozó termékek)
-

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - nem -

- 54. Speciális gép, berendezés (orvosi eszközök) -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - nem -

- 7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés világítástechnikai cikk (kizárólag háztartási felszerelés) 43. emlék és ajándéktárgy 18. papír- és írószer, művészellátó cikk -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- nagykereskedelem nem -

- 1.9 édességáru  - - kiskereskedelem - nem -

- 6. lábbeli- és bőráru 1.3 csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 4. ruházat 3. textil - - kiskereskedelem - nem -
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Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az 

üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok telekhatártól mért 

távolsága és elhelyezése (saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban, 

vagy közterületek közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a közforgalom 

céljára átadott magánút egy részén)

termékek megnevezése és sorszáma a 6. mellékle t alapján a Jöt. 3. § (2) bekezdése  szerinti termékek

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem, 

megjelölve a 

vendéglátást, 

amennyiben ilyen 

tevékenységet folytat

nagykereskedelem
szeszesital-

kimérést

zeneszolgáltatást, műsoros 

előadást, tánc rendezését, 

szerencsejátéknak nem 

minősülő szórakoztató 

játékot

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek körét
a külön engedély alapján forgalmazott termékek megnevezését a külön engedélyt kiállító hatóságot

a külön 

engedély 

számát

a külön engedély 

hatályát 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi 

tevékenység jellege
Az üzletben folytatnak-e Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)

-
14. Vasáru, barkács és építési anyag (kéziszerszámok) 3. textil 9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés és világítástechnika 4. ruházat 6. lábbeli és 

bőráru
- - kiskereskedelem - nem -

-
21. háztartási tisztítószer, vegyi áru (kivéve a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek) 20. illatszer, és drogéria (kivéve az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt 

anyagok
-

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem - nem -

-

55. ipari vegyi áru (kizárólag vízbázisú felületvédelmi tisztítószerek, kivéve „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó termékek) 4 ruházat (munkavédelmi ruházat) 7. Bútor, lakberendezés, háztartási 

felszerelés, világítástechnikai cikk (kizárólag háztartási felszerelés) 21. háztartási tisztítószer, vegyi áru (kivéve a kémiai biztonságról szóló veszélyes anyagokat 3. textil tisztító kendő) 54. speciális gép, 

berendezés (kompresszor, szórófej, gőzborotva, porszórógép)

-

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem nagykereskedelem nem -

- 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital (kizárólag alkoholmentes ital) 1.7. zöldség és gyümölcs (kizárólag gyümölcs) 1.9. édességáru 1.11. egyéb élelmiszer (kizárólag szárított gyümölcs) - -
kiskereskedelem, 

vendéglátás
- nem -

-
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk 1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 1.11 egyéb élelmiszer 1.9. édességáru 16. könyv 20. 

illatszer, drogéria (kivéve az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó termékeket
- - kiskereskedelem - nem -

- 4. Ruházat  - - kiskereskedelem - nem -

- 1.9. édességáru 4. ruházat12. Telekommunikációs cikk (kiegészítő) - - kiskereskedelem - nem -

-

1.8. kenyér- és pékáru, sütőipari termék 1.9 édességáru 1.11 egyéb élelmiszer 1.7. zöldség- és gyümölcs 1.2 kávéital, alkoholmentes és szeszes ital 1.10 tej, tejtermék (kivéve hűtést igénylő termékek) 1.1 

Meleg,- hideg étel (kizárólag termelőtől szállított termékek) 1.6 hal (mirelit termék) 1.5 hús- és hentesáru (kizárólag hűtést nem igénylő termékek 1.4 cukrászati készítmény, édesipari termék (kizárólag 

termelőtől szállított termékek)

- - vendéglátás - igen -

-

4 ruházat 6. lábbeli- és bőráru 27. játékáru 9 villamos háztartási készülék és villamossági cikk 25 óra- és ékszer (kivéve nemesfémből készült termék) 7. bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, 

világítástechnikai cikk (háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk) 29. tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny 3. textil háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző) 5. babatermék 

(csecsemő és gyermek ruházat)

- - kiskereskedelem - nem -

- 1.3 csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 1.2. kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 1.8. kenyér- és pékáru, sütőipari termék - - vendéglátás - nem -

-
42. díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru 20. illatszer, drogéria (kivéve: az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt termékeket) 7. bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, 

világítástechnikai cikk (kizárólag háztartási felszerelés)
- - kiskereskedelem - nem -

- 45. kreatív-hobbi és dekorációs termék 43. emlék- és ajándéktárgy 42. díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru - - kiskereskedelem - nem -

-
1.2 kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 1.3 csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 1.9 édességáru 1.1 meleg-, hideg étel (termelőtől szállított hidegkonyhai 

készítmények)
- - kiskereskedelem - igen -

-
42. díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru (kizárólag kerámia népművészeti áru) 43. emlék- és ajándéktárgy (kivéve a nemesfémből készült termékeket) 7.bútor, lakberendezés, háztartási 

felszerelés, világítástechnikai cikk (kizárólag háztartási felszerelés)
- - kiskereskedelem - nem -

- 5. babatermék (hordozókendő) -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - nem -

- 30. virág és kertészeti cikk 1.7. zöldség- és gyümölcs 1.11 egyéb élelmiszer (lekvár, tojás, aszalvány) - - kiskereskedelem - nem -

-

1.9. édességáru 1.12. közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 16. könyv 6. lábbeli- és bőráru 45. kreatív-hobbi és dekorációs termék 4. ruházat 11. audiovizuális termék 3. textil 1.3. csomagolt kávé, 

dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 1.11. egyéb élelmiszer 43.emlék- és ajándéktárgy 27.játékáru 21. háztartási tisztítószer, vegyi áru (kivéve veszélyes anyagok és keverékek 42. 

díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru (kivéve nemesfémből készült termékek) 20. illatszer, drogéria (kivéve „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt termékek) 25. óra- és ékszer 

(kivéve nemesfémből készült termékek)

- - kiskereskedelem - nem -

- 1.1 meleg, hideg étel 1.2. Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes és szeszes ital - - vendéglátás - igen - PMKH Érdi JH. Járási Állateü. És Élelmiszer-ellenőrző Hiv.
PE-06I/2/3085-

3/2013. 

- 45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 43. Emlék- és ajándéktárgy 7. bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk - - kiskereskedelem - nem -

- 7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk - - kiskereskedelem - nem -

-
1.3. Csomagolt kávé, dobozos illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital 1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék 1.9 Édességáru 1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 59. saját 

gyártású, por alapú, csomagolt élelmiszer
- - kiskereskedelem - nem -

-
13. Festék, lakk (a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek kivételével) 14. Vasáru, barkács, és építési anyag (a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok 

és keverékek kivételével) 55. Ipari vegyi áru (a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek kivételével)
-

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem nagykereskedelem nem -

- 1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék, 20. Illatszer, drogéria 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru -

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

- - - - - - - - -
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Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az árusítótér nettó alapterülete, az 

üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek száma, azok telekhatártól mért 

távolsága és elhelyezése (saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban, 

vagy közterületek közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a közforgalom 

céljára átadott magánút egy részén)

termékek megnevezése és sorszáma a 6. mellékle t alapján a Jöt. 3. § (2) bekezdése  szerinti termékek

kereskedelmi 

ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem, 

megjelölve a 

vendéglátást, 

amennyiben ilyen 

tevékenységet folytat

nagykereskedelem
szeszesital-

kimérést

zeneszolgáltatást, műsoros 

előadást, tánc rendezését, 

szerencsejátéknak nem 

minősülő szórakoztató 

játékot

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek körét
a külön engedély alapján forgalmazott termékek megnevezését a külön engedélyt kiállító hatóságot

a külön 

engedély 

számát

a külön engedély 

hatályát 

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik Az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban
Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi 

tevékenység jellege
Az üzletben folytatnak-e Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat (egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)
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