
Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

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

év hó, nap neve címe székhelye

cégjegyzékszáma/egyéni 
vállalkozói nyilvántartási 

száma/ kistermel ı regisztrációs 
száma

statisztikai számjele
címe (több helyszín esetében 

a címek)
mozgóbolt esetében a m őködési terület és 

az útvonal jegyzéke

üzleten kívüli kereskedés és csomagküld ı kereskedelem 
esetében a m őködési terület jegyzéke, a m őködési területével 

érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy e gész 
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye,  illetve 

az országos jelleg megjelölése

csomagküld ı kereskedelem 
esetében a m őködési területével 
érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére 

vagy az ország egészére kiterjed – 
a megye, illetve az országos jelleg 

megjelölése

2-1/B/2011. 1. 2011. 08.29. Lenti Tibor Gyula 8130 Enying, Kertalja u. 2. 8130 Enying, Kertalja u. 2. 20573738 60376453-5630-231-07 8131 Enying, Fı u. 43. - - -

22-5/B/2009 1. 2009. 11.11. PRESZTIZS-PELSO Kft. 8130 Enying, Gárdonyi G. u. 2/a. 8130 Enying, Dózsa Gy. u. 3. Cg.07-09-017035 14882388-4322-113-07 8130 Enying, Dózsa Gy. u. 3. - - -

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

Kereskedelmi Bt.
8000 Székesfehérvár, Gáz u. 1/a.

9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 
5.

Cg. 08-06-013015 22278924-6622-212-08 8130 Enying, Dózsa Gy. u. 1. - - -

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

Kereskedelmi Bt.
8000 Székesfehérvár, Gáz u. 1/a.

9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 
5.

Cg. 08-06-013015 22278924-6622-212-08 8130 Enying, Dózsa Gy. u. 1. - - -

22-7/2011. 1. 2011. 03.08. Gambrinus Drinks Kft.
8000 Székesfehérvár, II. András 

u. 8.
8000 Székesfehérvár, II. András 

u. 8.
Cg. 07-09-016423 14750461-5630-113-07 8130 Enying, Dózsa Gy. u. 1. - - -

22-7/B/2011. 3. 2011. 12.31. Gambrinus Drinks Kft.
8000 Székesfehérvár, II. András 

u. 8.
8000 Székesfehérvár, II. András 

u. 8.
Cg. 07-09-016423 14750461-5630-113-07 8130 Enying, Dózsa Gy. u. 1. - - -

22-8/B/2012. 1. 2012. 01.16. Szanyi-Nagy Istvánné 8130 Enying, Árpád u. 21. 8130 Enying, Árpád u. 21. EV-666718 46253042-2-27 8130 Enying, Dózsa Gy. u. 3. - - -

26-3/B/2011. 1. 2011. 01.13. Bognár Miklós 8130 Enying, Török B. u. 22. 8130 Enying, Török B. u. 22. 22166016 60695932-469023107 8130 Enying, Kossuth L. u. 19.

26-3/B/2011. 2. 2011. 04.18. Bognár Miklós 8130 Enying, Török B. u. 22. 8130 Enying, Török  B. u. 22. 22166016 60695932-469023107 8130 Enying, Kossuth L. u. 19. - - -
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38-3/B/2011. 1. 2011. 03.16. ALBAL-BAU 2011 Kft. 8132 Lepsény, Fı u. 135. 8132 Lepsény, Fı u. 135. Cg. 07-09-019752 23115174-5629-113-07 8130 Enying, Rákóczi u. 58. - - -

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

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

41-3/B/2012. 1. 2012. 02.16. Göblyös Optika Kft. 8130 Enying, Kossuth L. u. 45. 8130 Enying, Kossuth L. u. 45. Cg. 07-09021987 23839979-4778-113-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 45. - - -

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

Kft.
8130 Enying, Kossuth L. u. 3.

1108 Budapest, Szövıszék u. 8. 
7. em. 30.

Cg. 01-09-662948 12292420-4782-113-01 8130 Enying, Kossuth L. u. 3. - - -

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

Kft.
8130 Enying, Kossuth L. u. 3.

1108 Budapest, Szövıszék u. 8. 
7. em. 30.

Cg. 01-09-662948 12292420-4782-113-01 8130 Enying, Kossuth L. u. 3. - - -

49-5/B/2011. 1. 2011. 04.21. Euró JIE DA Kft. 8130 Enying, Kossuth L. u. 3.
1108 Budapest, szılıvirág u. 

12. V. em. 22.
Cg. 01-09-959927 23319268-4759-113-01 8130 Enying, Kossuth L. u. 3. - - -

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

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

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

57-5/B/2009 3. 2010. 08.03. Kalauz Imréné 8130 Enying, Nagyatádi u. 44/a. 8130 Enying, Nagyatádi u. 44/a. 2786713 46219877-5630-231-07 8130 Enying, Nagyatádi u. 44/a. - - -
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57-6/B/2011. 1. 2011. 08.09. Kalauz Imréné 8130 Enying, Nagyatádi u. 44/a. 8130 Enying, Nagyatádi u. 44/a. 2786713 46219877-2-27 8130 Enying, Nagyatádi u. 44/a. - - -

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

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

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

73-3/B/2010. 1. 2010. 04.07. Éva-Toto Kft. 8130 Enying, Hısök tere 3.
8130 Enying, Leshegy-Ófalu 

8127/1 hrsz.
Cg.07-09-016452 14757640-4725-113-07 8130 Enying, Hısök tere 3. - - -

81-1/B/2012. 1. 2012. 02.16. Göblyös Optika Kft. 8130 Enying Kossuth L. u. 45. 8130 Enying, Kossuth L. u. 45. Cg. 07-09-021987 23839979-4778-113-07 8130 Enying, Szabadság tér 16. - - -
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88-3/B/2010. 1. 2010. 10.27. Márkusné Szabó Anikó 8130 Enying, Vas Gereben 79/a. 8130 Enying, Kossuth L. u. 7. 21774279 60622558-4711-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 7. - - -

88-3/B/2010. 2. 2011. 04.13. Márkusné Szabó Anikó 8130 Enying, Vas Gereben 79/a. 8130 Enying, Kossuth L. u. 7. 21774279 60622558-4711-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 7. - - -

88-3/B/2010. 3. Márkusné Szabó Anikó 8130 Enying, Vas Gereben 79/a. 8130 Enying, Kossuth L. u. 7. 21774279 60622558-4711-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 7. - - -

88-4/B/2011. 1. 2011. 09.23. Takácsné Ivány Marianna 8130 Enying, Vas Gereben 79/a. 8130 Enying, Kossuth L. u. 7. 25310910 60946764-4722-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 7. - - -

91-6/B/2010. 1. 2010. 11.17. Horváth István József 8130 Enying, Dr. Belák S. u. 19. 8130 Enying, Dr. Belák S. u. 19. 4410871 46024437-4941-231-07 8130 Enying, Petıfi s. u. 24. - - -

91-6/B/2010. 3. 2010. 12.31. Horváth István József 8130 Enying, Dr. Belák S. u. 19. 8130 Enying, Dr. Belák S. u. 19. 4410871 46024437-4941-231-07 8130 Enying, Petıfi s. u. 24. - - -

93-1/B/2011. 1. 2011. 09.26.
Magyar és Társa 2000 

Kft.
8131 Enying-Balatonbozsok, 

Mikszáth K. u. 3/b.
8131 Enying-Balatonbozsok, 

Mikszáth K. u. 3/b.
Cg. 07-09-006221 11603717-4531-113-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 27. - - -

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

Szolgáltató Sírkıkészítı 
és Temetkezési Kkt.

8130 Enying, Rákóczi u. 10. 8130 Enying, Rákóczi u. 10. Cg. 07-03-001339 29837391-2370-211-07 8130 Enying, Rákóczi u. 10. - - -
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118-5/2009 1. 2009. 10.21.
PRÁDA Szolgáltató és 

Építıipari Kft.
7081 Simontornya, Iskola u. 2. 7081 Simontornya, Iskola u. 2. Cg.17-09-006797 14519037-4322-113-17 8130 Enying, Kossuth L. u. 39. - - -

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

Építıipari Kft.
7081 Simontornya, Iskola u. 2. 7081 Simontornya, Iskola u. 2. Cg. 17-09-006797 14519037-4322-113-17 8130 Enying, Kossuth L. u. 39. - - -

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

Építıipari Kft.
7081 Simontornya, Iskola u. 2. 7081 Simontornya, Iskola u. 2. Cg.17-09-006797 14519037-4322-113-17 8130 Enying, Kossuth L. u. 39. - - -

118-6/B/2009 1. 2009. 11.30. Langmárné Prajda Éva 8130 Enying, Kossuth L. u. 39. 8130 Enying, Kossuth L. u. 39. 19935282 60286613-5610-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 39. - - -

118-6/B/2009 3. 2011. 11.30. Langmárné Prajda Éva 8130 Enying, Kossuth L. u. 39. 8130 Enying, Kossuth L. u 39. 19935282 60286613-5610-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 39. - - -

118-7/B/2011. 1. 2011. 12.12. Pelso 2009 Kft. 8600 Siófok, Mártonköz 1. 8600 Siófok, Márton köz 1. Cg. 14-09-309668 14943328-5610-113-14 8130 Enying, Kossuth L. u. 39. - - -

119-1/B/2011. 1. 2011. 03.17. La-Cuki Kft.
8136 Lajoskomárom, Enyingi u.  

11/A.
8136 Lajoskomárom, Enyingi u. 

11/A.
Cg. 07-09-013820 14137248-1581-113-07 8130 Enying, Kossuth L. u 39. - - -

125-5/B/2010. 1. 2010. 04.02. Madár Zoltán 8130 Enying, Csokonai u. 21. 8130 Enying, Csokonai u. 21. 20645915 60394363-4711-231-07 8130 Enying, Juhász Gy. u. 37. - - -
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126-3/B/2009 1. 2009. 10.22. Korponai Tamás 8130 Enying, Kossuth L. u. 4. 3000 Hatvan, Hegyalja u. 67. 5424010 6169645-5610-231-10 8130 Enying, Kossuth L. u. 4. - - -

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

126-4/B/2010. 1. 2010. 06.11. Török Zsuzsanna 8130 Enying, Vöröshajnal u. 12. 8130 Enying, Vöröshajnal u. 12. 20912933 60459558-5610-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 4. - - -

126-4/B/2010. 2. 2010. 06.22. Török Zsuzsanna 8130 Enying, Vöröshajnal u. 10. 8130 Enying, Vöröshajnal u. 12. 20912933 60459558-5610-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 4. - - -

126-4/B/2010. 3. 2011. 03.21. Török Zsuzsanna 8130 Enying, Vöröshajnal u. 12. 8130 Enying, Vöröshajanl u. 12. 20912933 60459558-5610-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 4. - - -

127-5/B/2010. 1. 2010. 01.05. Szántó Árpádné 8130 Enying, Kossuth L. u. 39. 8130 Enying, Kossuth L. u. 39. 1846887 46110060-4711-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 39. - - -

136-4/2009. 1. 2009. 10. 14. Király József Tiborné 8130 Enying, Malom u. 10/B. 8130 Enying, Malom u. 10/B. 1349517 46157056-4711-231-07
8130 Enying-Alsótekeres, 

Schrikker park 0238/1 hrsz.
- - -

143-2/B/2012. 1. 2012. 02.16. Marczi György József 8130 Enying, Siki K. u. 26. 8130 Enying, Siki K. u. 26. 27347481 76975910-5630-231-07 8130 Enying, Vas G. u. 12.. - - -

163-4/B/2012. 1. 2012. 03.05.
Kölesdi Lajosné Kindl 

Ildikó
7025 Bölcske, Templom u. 1. 7030 Paks, Kishegyi u. 10. 13301480 8130 Enying, Kossuth L. u. 36. - - -

2012.03.08  15:45 6/273.oldal



Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
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az útvonal jegyzéke
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a megye, illetve az országos jelleg 

megjelölése
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A kereskedelmi 
tevékenység 
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módosításának és 
megsz őnésének 

idıpontja

A keresked ı

166-6/B/2010. 1. 2010. 06.14. Poórné Perédi Krisztina 8130 Enying, Vöröshajnal u. 10.
8130 Enying-Balatonbozsok, Fı 

u. 21.
20985956 60476223-5610-231-07

8130 Enying-Balatonbozsok, Fı 
u. 21.

- - -

166-6/B/2010. 2. 2010. 11.23. Poórné Perédi Krisztina 8130 Enying, Vöröshajnal u. 10. 8130 Enying, Vöröshajnal u. 10. 20985956 60476223-5610-231-07
8130 Enying-Balatonbozsok, Fı 

u. 21.
- - -

166-6/B/2010. 3. 2011. 03.21. Poórné Perédi Krisztina 8130 Enying, Vöröshajnal u. 10. 8130 Enying, Vöröshajnal u. 10. 20985956 60476223-5610-231-07
8130 Enying-balatonbozsok, Fı 

u. 21.
- - -

167-1/B/2011. 1. 2011. 03.25. Török Zsuzsanna 8130 Enying, Vörörshajnal u. 12. 8130 Enying, Vöröshajnal u. 12. 20912933 60459558-5610-231-07
81301 Enying-Balatonbozsok, 

Fı u. 37/A.
- - -

171-4/B/2010. 1. 2010. 12.20.
AGRO-HORG 

Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.

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

171-5/B/2011. 2. 2011. 06.08. BLACK JACK.HU Kft. 8130 Enying, Bajcsy-Zs. u. 7. 8130 Enying, Bajcsy-Zs. u. 7. Cg.07-09-020432 23354094-9200-113-07 8130 Enying, Bajcsy-Zs. u. 7. - - -

2012.03.08  15:45 7/273.oldal
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megkezdésének, 
módosításának és 
megsz őnésének 

idıpontja

A keresked ı

178-2/2009 1. 2009. 10.14.
Materiale 2007 

Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.

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

183-2/B/2010. 1. 2010. 06.23.
A & DZS Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft.
8130 Enying, László király u. 1.

1024 Budapest, Lövıház u. 12. 
4/02. ép

Cg. 01-09-735319 13440592-4711-113-01 8130 Enying, László király u. 1. - - -

186-8/B/2010. 1. 2010. 06.04. Paluska Nikolett 8130 Enying, Bartók B. u. 18. 8130 Enying, Bartók B. u. 18. 21016504 60482479-5630-231-07 8130 Enying, Berzsenyi D. u. 1. - - -

194-1/B/2011. 1. 2011. 08.30.
Bozsoki Boszorkány 

Étterem Kft.
8131 Enying, Fı u. 61. 8131 Enying, Fı u. 61. Cg.07-09-020900 23479173-5610-113-07 8131 Enying, Fı u. 61. - - -

2012.03.08  15:45 8/273.oldal
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megsz őnésének 

idıpontja

A keresked ı

195-2/B/2010 1 2010. 02.26.
L és B Kollekció 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.

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

199-3/B/2010. 1. 2010. 05.12.
S-FOOD Gastronomy 

Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.

8600 Siófok, Baross G. u. 1.
6762 Sándorfalva, Alkotmány 

krt. 14.
Cg. 06-09-006901 12479313-5610-113-06 8130 Enying, Kossuth L. u. 55. - - -

207-1/B/2011. 1. 2011. 06.16. Slemmer Norbert 8130 Enying, Vásártér u. 19. 8130 Enying, Vásártér u. 19. 23910088 60860659-4764-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 20/b - - -

207-1/B/2011. 3. 2011. 10.03. Slemmer Norbert 8130 Enying, Vásártér u. 19. 8130 Enying, Vásártér u. 19. 23910088 60860659-4764-231-07 8130 Enying, kossuth l. u. 20/b. - - -

214-6/B/2010. 1 2010. 03.08. Vegyipont Kft. 8130 Enying, Mátyás király u. 4. 8600 Siófok, Hársfa u. 15. Cg. 14-09-309984 11747381-4675-113-14
8130 Enying, Kossuth L. u. 6. 

IV. sz. üzlet
- - -

214-7/B/2011. 2. 2011. 03. 25. Green Park  Bt. 8130 Enying, Mátyás király u. 4. 8130 Enying, Mátyás király u. 4 Cg. 07-06-004569 22058472-8130-212-07
8130 Enying, Kossuth L. u. 6. 

IV. sz. üzlet
- - -

217-2/B/2010. 1. 2010. 01. 06. KROLL és Társa Kft. 8130 Enying, Vas Gereben u. 65. 8130 Enying, Malom u. 10/B. Cg. 07-09-008442 12791864-5211-113-07
8130 Enying, Vas Gereben u. 

65.
- - -

2012.03.08  15:45 9/273.oldal



Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

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

év hó, nap neve címe székhelye

cégjegyzékszáma/egyéni 
vállalkozói nyilvántartási 

száma/ kistermel ı regisztrációs 
száma

statisztikai számjele
címe (több helyszín esetében 

a címek)
mozgóbolt esetében a m őködési terület és 

az útvonal jegyzéke

üzleten kívüli kereskedés és csomagküld ı kereskedelem 
esetében a m őködési terület jegyzéke, a m őködési területével 

érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy e gész 
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A kereskedelmi 
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módosításának és 
megsz őnésének 

idıpontja

A keresked ı

217-2/B/2010. 3. 2010. 02.17. KROLL és Társa Kft. 8130 Enying, Vas Gereben u. 65. 8130 Enying, Malom u. 10/B. Cg. 07-09-008442 12791864-5211-113-07
8130 Enying, Vas Gereben u. 

65.
- - -

217-3/B/2010. 1. 2010. 02. 26. Náray Endre 8137 Mezıkomárom, Jókai u. 23.
8137 Mezıkomárom, Jókai u. 

23.
3084708 46049193-5530-231-07

8130 Enying, Vas Gereben u. 
65.

- - -

220-3/B/2012. 1. 2012. 02.24. Royap Petrol Kft. 8130 Enying, Dózsa Gy. u. 119.
8000 Székesfehérvár, Surányi 

út 19.
Cg.07-09-022069 23858206-4730-113-07 8130 Enying, Dózsa Gy. u. 119. - - -

221-3/B/2012. 1. 2012. 02.24. Royap Petrol Kft. 8130 Enying, Dózsa Gy. u. 119.
8000 Székesfehérvár, Surányi 

út 19.
Cg. 07-09-022069 23858206-4730-113-07 8130 Enying, Dózsa Gy. u. 119. - - -

2012.03.08  15:45 10/273.oldal
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módosításának és 
megsz őnésének 

idıpontja

A keresked ı

222-1/B/2011. 1. 2011. 04.20. Elenor '24 Bt. 8130 Enying, Kossuth L. u. 37. 8600 Siófok, Fı u. 45. Cg. 14-06-308041 22356275-5242-212-14 8130 Enying, Kossuth L. u. 37. - - -

222-1/B/2011. 3. 2011. 11.07. Elenor '24 Bt. 8130 Enying, Kossuth L. u. 37. 8600 Siófok, Fı u. 45. Cg. 14-06-308041 22356275-5242-212-14 8130 Enying, Kossuth L. u. 37. - - -

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

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

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

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

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

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

Krisztina
8174 Balatonkenese, Fı u. 98. 8130 Enying, Esze T. u. 26. 21441109 8130 Enying, Nagyatádi u. 44/a. - - -

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

Krisztina
8174 Balatonkenese, Fı u. 98. 8130 Enying, Esze T. u. 26. 21441109 8130 Enying, Nagyatádi u. 44/a. - - -

234-2/2011. 1. 2011. 11.23. Kalauz Imréné 8130 Enying, Nagyatádi u. 44/a. 8130 Enying, Nagyatádi u. 44/a. 2786713 46219877-5630-231-07 8130 Enying, Nagyatádi u. 44/a. - - -

243-2/B/2010. 1. 2010. 12.22.
Benett és Iza 

Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.

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

Mikszáth K.u.1/b.
- - -

246-2/B/2010. 1. 2010. 01.11.
VIKT OPTIKA Szolgáltató 

Kft.
8130 Enying, Szabadság tér 6. 8130 Enying, Szabadság tér 6. Cg. 07-09-017765 11725965-4774-113-07 8130 Enying, Szabadság tér 6. - - -

246-2/B/2010. 2. 2010. 05.04.
VIKT OPTIKA Szolgáltató 

Kft.
8130 Enying, Szabadság tér 6. 8130 Enying, Szabadság tér 6. Cg. 07-09-017765 11725965-4774-113-07 8130 Enying, Szabadság tér 6. - - -

247-3/2009 1. 2009. 10.12. Molnár Tamás 8135 Dég, Alkotmány u. 18. 8135 Dég, Alkotmány u. 18. 12580549 64982751-4771-231-07 8130 Enying, Szabadság tér 6. - - -

2012.03.08  15:45 11/273.oldal
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idıpontja

A keresked ı

247-3/2009 3. 2010. 07.05. Molnár Tamás 8135 Dég, Alkotmány u. 18. 8135 Dég, Alkotmány u. 18. 12580549 64982751-4771-231-07 8130 Enying, Szabadság tér 6. - - -

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

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

Ádánd, Siójut, Balatonszabadi, Mezıszilas, 
Igar, Lepsény, Mezıszentgyörty, 
Lajoskomárom, Mezıkomárom, 

Szabadhídvég, Felsınyék, Középbogárd, 
Sáripuszta, Balatonfıkajár, Csajág

- -

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

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

Ádánd, Siójut, Balatonszabadi, Mezıszilas, 
Igar, Lepsény, Mezıszentgyörgy, 
Lajoskomárom, Mezıkomárom, 

SzabadhÍdvég, Felsınyék, Középbogárd, 
Sáripuszta, Balatonfıkajár, Csajág, Dég, Aba, 

Káloz, Soponya, Jenı, Iregszemcse, 
Nagyberény, Magyarkeszi, Pincehely, 

Szabadegyháza, Nádasdladány, Sárkeszi, 
Sárszentmihály, Sárosd, Sárbogárd, 

Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, 
Rátszilas, Kislók, Mátyásdomb, 

Szabadbattyán, tolnanémedi, Cece, Tác, 
Csısz, Sárszentágota, Kisláng, Nagylók

- -

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

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

Balatonendréd, Balatonfıkajár, 
Balatonszabadi, Balinka, Baracska, 

Bedegkér, Bikal, Bodajk,      Bodmér, Bokod, 
Cece, Csabdi, Csajág, Csákberény, Csolnok,       
Csór, Csısz, Dág, Dég, Diósberény, Dorog, 
Ecseny, Egyházaskozár, Elıszállás, Enying, 

Ercsi, Etyek, Fehérvárcsurgó, Felcsút, 
Felsımocsolád, Felsınána, Felsınyék, 

Felsıpáhok, Fiad, Füle, Gamás, Györköny, 
Gyulaj, Gyúró, Hegyhátmaróc, Herceghalom, 
Hıgyész, Igar, Igarvám, Igarvám Szılıhegy, 

Iregszemcse, Iszkaszentgyörgy, Jenı, 
Kajászó, Kajdacs, Káloz, Kápolnásnyék, 

Kapoly, Kára, Karmacs, Kecskéd, 
Keszıhidegkút, Kesztölc, Kincsesbánya, 
Kisbárapáti, Kisgörbı, Kisláng, Kislók, 

Kisszékely, Kistormás, Kisvejke, Kocsola, 
Kölesd, Környe, Kıröshegy, Küngös, 

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

Magyaralmás, Mány, Martonvásár, 
Mátyásdomb, Medina, Mernyeszentmiklós, 

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

Nagygörbı, Nagykónyi, Nagyszékely, Nagyszokoly, Nagyveleg, Nyim, Óbarok, Óhíd, Oroszlány, Ozora, 

- -

248-3/2011. 1. 2011. 03.24. Kroll és Társa Kft. 8130 Enying, Vas Gereben u. 65. 8130 Enying, Malom u. 10/A. Cg.07-09-008442 12791864-4711-113-078130 Enying, Külterület 0108/4 hrsz. - - -

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

250/2004. 1. 2004. 08.10. Morvai Gabriella 8130 Enying, Mikszáth K. u. 1/b. 8130 Enying, Mikszáth K. u. 1/b. -
Enying város közigazgatási területe, Jenı, 

Füle, Nádasdladány, Polgárdi, Kıszárhegy, 
Sárszentmihály

- -

250/2004. 2. 2005. 04. 21. Morvai Gabriella 8130 Enying, Mikszáth K. u. 1/b. 8130 Enying, Mikszáth K. u. 1/b. -

Enying város közigazgatási területe, Jenı, 
Füle, Nádasdladány, Polgárdi, Kıszárhegy, 

Sárszentmihály, Úrhida, Mezıkomárom, 
Szabadhídvég

- -

250/2004. 3. 2010. 04.02. Morvai Gabriella 8130 Enying, Mikszáth K. u. 1/b. 8130 Enying, Mikszáth K. u. 1/b. -

Enying város közigazgatási területe, Jenı, 
Füle, Nádasdladány, Polgárdi, Kıszárhegy, 

Sárszentmihály, Úrhida, Mezıkomárom, 
Szabadhídvég

- -
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esetében a m őködési terület jegyzéke, a m őködési területével 
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érintett települések, vagy – ha a 
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megjelölése
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megsz őnésének 

idıpontja

A keresked ı

250-2/B/2010. 1. 2010. 04.02. Morvai Gabriella 8130 Enying, Váci M. u. 3.
8131 Enying-Balatonbozsok, 

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

Enying város közigazgatási területe, Jenı, 
Füle, Nádasdladány, Polgárdi, Kıszárhegy, 

Sárszentmihály, Úrhida, Mezıkomárom, 
Szabadhídvég, Mátyásdomb, Kisláng, Dég, 

Szabadbattyán

- -

250-2/B/2010. 2. 2010. 08.03. Morvai Gabriella 8130 Enying, Váci M. u. 3.
8131 Enying-Balatonbozsok, 

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

Enying város közigazgatási területe, Lepsény, 
Polgárdi, Kıszárhegy, Szabadbattyán, Jenı, 

Nádasdladány, Sárkeszi, Sárszentmihály, 
Úrhida, Dég, Mátyásdomb, Kisláng Füle

- -

250-2/B/2010. 3. 2011. 01.03. Morvai Gabriella 8130 Enying, Váci M. u. 3.
8131 Enying-Balatonbozsok, 

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

Enying város közigazgatási területe, Lepsény, 
Polgárdi, Kıszárhegy, Szabadbattyán, Jenı, 

Nádasdladány, Sárkeszi, Sárszentmihály, 
Úrhida, Dég, Mátyásdomb, Kisláng Füle

- -

250-3/B/2010. 1. 2010. 12.22.
Benett és Iza 

Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.

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

Enying város közigazgatási területe, Lepsény, 
Mezıszentgyörgy, Polgárdi, Jenı, Füle, 

Nádasdladány, Kıszárhegy, Sárszentmihály, 
Úrhida, Mátyásdomb, Dég, Kisláng, 

Szabadbattyán

- -

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

Kereskedelmi Kft. 
2351 Alsónémedi, Pf. 12.

2351 Alsónémedi, Északi-
Vállalkozói terület 5. sz. fıút 21 

km
Cg. 13-09-072999 10969629-4711-113-13 8130 Enying, Hısök tere 2. - - -

254-2/2008. 1. 2008. 10.03. Simon Pékség Kft. 8130 Enying, László király u. 22. 8130 Enying, László király u. 22. Cg. 07-09-008410 12781906-1581-113-07 -
Mezıkomárom, Szabadhídvég, Felsınyék, 

Magyarkeszi
- -

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

259-2/2009. 2. 2009. 02.09. Simon Pékség Kft. 8130 Enying, László király u. 22. 8130 Enying, László király u. 22. Cg. 07-09-008410 12781906-1581-113-07 - Kisláng, Káloz, Csısz - -

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

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

Lajoskomárom-Középbogárd, Balatonfıkajár, 
Berhida, Jenı, Ádánd, Szabadhídvég, 
Mezıkomárom, Siójut, Nádasdladány, 

Küngös, Balatonszabadi

- -

264-2/2008. 1. 2008. 03. 20. Simon Pékség Kft. 8130 Enying, László király u. 22. 8130 Enying, László király u. 22. Cg. 07-09-008410 12781906-1581-113-07 -
Ágostonpuszta, Mezıszilas, Pusztaegres, 

Sáregres, Igar, Igar-Vámszılıhely
- -

2012.03.08  15:45 13/273.oldal



Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
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címe (több helyszín esetében 

a címek)
mozgóbolt esetében a m őködési terület és 

az útvonal jegyzéke

üzleten kívüli kereskedés és csomagküld ı kereskedelem 
esetében a m őködési terület jegyzéke, a m őködési területével 

érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy e gész 
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye,  illetve 

az országos jelleg megjelölése

csomagküld ı kereskedelem 
esetében a m őködési területével 
érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére 

vagy az ország egészére kiterjed – 
a megye, illetve az országos jelleg 

megjelölése
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megsz őnésének 

idıpontja

A keresked ı

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

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

267-1/B/2012. 1. 2012. 01.05. „Agrárus „ Bt. 2030 Érd, Festı út 35/a., I/3. 8130 Enying, Vásártér 2658/2 hrsz. Cg. 13-06-060418 20446758-4532-212-138130 Enying, Vásártér 2658/2 hrsz. - - -

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

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

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

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

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

268-6/B/2011. 1. 2011. 05.30. Horváth István József 8130 Enying, Dr. Belák S. u. 19. 8130 Enying, Dr. Belák S. u. 19. 4410871 46024437-4941-231-078130 Enying, Kossuth L. u. 6. IV. sz. üzlet - - -

268-6/B/2011. 3. 2011. 12.12. Horváth István József 8130 Enying, Dr. Belák S. u. 19. 8130 Enying, Dr. Belák S. u. 19. 4410871 46024437-4941-231-078130 Enying, Kossuth L. u. 6. IV. sz. üzlet - - -

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

2012.03.08  15:45 14/273.oldal
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210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet

év hó, nap neve címe székhelye
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statisztikai számjele
címe (több helyszín esetében 

a címek)
mozgóbolt esetében a m őködési terület és 

az útvonal jegyzéke

üzleten kívüli kereskedés és csomagküld ı kereskedelem 
esetében a m őködési terület jegyzéke, a m őködési területével 

érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy e gész 
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye,  illetve 

az országos jelleg megjelölése

csomagküld ı kereskedelem 
esetében a m őködési területével 
érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére 

vagy az ország egészére kiterjed – 
a megye, illetve az országos jelleg 

megjelölése
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megsz őnésének 

idıpontja

A keresked ı

270-2/B/2009. 1. 2009. 12.10.
A&DZS Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.
1680 Budapest, Pf. 17.

1024 Budapest, Lövıház u. 12. 
4/02. ép

Cg. 01-09-735319 13440592-4711-113-01 8130 Enying, Kossuth . u. 6. - - -

270-3/B/2010. 1. 2010. 09.07. Winners Trade Kft.
8200 Veszprém, Veszprémvölgyi 

u. 116.
8200 Veszprém, 

Veszprémvölgyi u. 116.
Cg. 19-09-512667 22644794-4779-113-19 8130 Enying, Kossuth L. u. 6. - - -

300-1/B/2011. 1. 2011. 09.10. Nyikos Család Kft. 8130 Enying, Kossuth L. u. 40. 8130 Enying, Kossuth L. u. 8. Cg. 07-09-020782 23447480-5610-113-07 8130 Enying, Kossuth L u. 8. - - -

301-2/B/2009. 1. 2009. 12.17.
Magyar és Társa 2000 

Kft.
8131 Enying-Balatonbozsok, 

Mikszáth K. u. 3/B.
8131 Enying-Balatonbozsok, 

Mikszáth K. u. 3/B.
Cg. 07-09-006221 11603717-4321-113-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 29. - - -

301-2/B/2009. 3. 2010. 03.19.
Magyar és Társa 2000 

Kft.
8131 Enying-Balatonbozsok, 

Mikszáth K. u. 3/B.
8131 Enying-Balatonbozsok, 

Mikszáth K. u. 3/B.
Cg. 07-09-006221 11603717-4321-113-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 29. - - -

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

26.
- - -

302-2/B/2010. 2. 2010. 06.22. Portik László 8130 Enying, Deák F. u. 12. 8130 Enying, Deák F. u. 12. 3912947 61799352-5610-231-07
8130 Enying, Szabadság tér 24.-

26.
- - -

303-1/B/2011. 1. 2011. 07.20. Pharmaning Kft. 8130 Enying, Szabadság tér 26. 8130 Enying, Szabadság tér 26. Cg.01-09-950167 14079555-4773-113-07 8130 Enying, Szabadság tér 26. - - -

303-1/B/2011. 3. 2011. 10.07. Pharmaning Kft. 8130 Enying, Szabadság tér 26. 8130 Enying, Szabadság tér 26. Cg.01-09-950167 14079555-4773-113-07 8130 Enying, Szabadság tér 26. - - -

311-2/B/2010. 1. 2010. 04.02. Morvai Gabriella 8130 Enying, Váci M. u. 3.
8131 Enying-Balatonbozsok, 

Mikszáth K. u. 1/b.
6611164 63475520-5610-231-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 3. - - -

311-3/B/2010. 1. 2010. 12.22.
Benett és Iza 

Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.

8130 Enying, Váci M. u. 3. 8130 Enying, Váci M. u. 3. Cg.0709-019254 22983611-5610-113-07 8130 Enying, Kossuth L. u. 3. - - -

2012.03.08  15:45 15/273.oldal



Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

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

év hó, nap neve címe székhelye

cégjegyzékszáma/egyéni 
vállalkozói nyilvántartási 

száma/ kistermel ı regisztrációs 
száma

statisztikai számjele
címe (több helyszín esetében 

a címek)
mozgóbolt esetében a m őködési terület és 

az útvonal jegyzéke

üzleten kívüli kereskedés és csomagküld ı kereskedelem 
esetében a m őködési terület jegyzéke, a m őködési területével 

érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy e gész 
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye,  illetve 

az országos jelleg megjelölése

csomagküld ı kereskedelem 
esetében a m őködési területével 
érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére 

vagy az ország egészére kiterjed – 
a megye, illetve az országos jelleg 

megjelölése

A kereskedelmi tevékenység helye
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A kereskedelmi 
tevékenység 

megkezdésének, 
módosításának és 
megsz őnésének 

idıpontja

A keresked ı

312-1/B/2010. 2. 2010. 03.03. Szabó Kereskedelmi Kft. 8600 Siófok, Marosi u. 2. 8600 Siófok, Marosi u. 2. Cg. 14-09-301811 11236159-4711-113-14
8130 Enying, Váci M. u. 

2754/26 hrsz.
- - -

312-2/B/2010. 2. 2010. 06.24. CBA Kereskedelmi Kft. 2351 Alsónémedi, 2402 hrsz. 2351 Alsónémedi, 2402 hrsz. Cg. 13-09-104542 10986772-4639-113-13
8130 Enying, Váci M. u. 

2754/26 hrsz.
- - -

313-2/B/2010. 1. 2010. 10.04.
NIVEUS SZOLG. 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.

8171 Balatonvilágos, Liliom u. 5.
8171 Balatonvilágos, Rózsa u. 

6.
Cg. 19-09-511410 14717022-4778-113-19 8130 Enying, Kossuth u. 20. - - -

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

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

év hó, nap neve címe székhelye

cégjegyzékszáma/egyéni 
vállalkozói nyilvántartási 

száma/ kistermel ı regisztrációs 
száma

statisztikai számjele
címe (több helyszín esetében 

a címek)
mozgóbolt esetében a m őködési terület és 

az útvonal jegyzéke

üzleten kívüli kereskedés és csomagküld ı kereskedelem 
esetében a m őködési terület jegyzéke, a m őködési területével 

érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy e gész 
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye,  illetve 

az országos jelleg megjelölése

csomagküld ı kereskedelem 
esetében a m őködési területével 
érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére 

vagy az ország egészére kiterjed – 
a megye, illetve az országos jelleg 

megjelölése

A kereskedelmi tevékenység helye
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A kereskedelmi 
tevékenység 

megkezdésének, 
módosításának és 
megsz őnésének 

idıpontja

A keresked ı

318-1/2011. 1. 2011. 07.13. Tian Qi Kft. 82130 Enying, Kossuth L. u. 5.
1148 Budapest, İrs Vezér tér 

18. IV/16.
Cg. 01-09-689248 12497694-4771-113-01 8130 Enying, Kossuth L. u. 5. - - -

323-1/2009 1. 2009. 10. 19. Zics Attila 8130 Enying, Esze T. u. 2. 8130 Enying, Váci M. u. 8. 19463227 77039530-4613-231-07 8130 Enying, Váci M. u. 8. - - -

324-1/B/2010. 1. 2010. 04.01.
Lidl Magyarország 
Kereskedelmi Bt.

1037 Budapest, Rádl árok 6. 1037 Budapest, Rádl árok 6. Cg. 01-06-757718 21588017-4711-212-01 8130 Enying, Rákóczi u. 5. - - -

324-1/B/2010. 2. 2010. 05.21.
Lidl Magyarország 
Kereskedelmi Bt.

1037 Budapest, Rádl árok 6. 1037 Budapest, Rádl árok 6. Cg. 01-06-757718 21588017-4711-212-01 8130 Enying, Rákóczi u. 5. - - -

325-1/B/2010 1. 2010. 04.02. Morvai Gabriella 8130 Enying, Váci M. u. 3.
8131 Enying-Balatonbozsok, Mikszáth 

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

2012.03.08  15:45 17/273.oldal



Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

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

év hó, nap neve címe székhelye

cégjegyzékszáma/egyéni 
vállalkozói nyilvántartási 

száma/ kistermel ı regisztrációs 
száma

statisztikai számjele
címe (több helyszín esetében 

a címek)
mozgóbolt esetében a m őködési terület és 

az útvonal jegyzéke

üzleten kívüli kereskedés és csomagküld ı kereskedelem 
esetében a m őködési terület jegyzéke, a m őködési területével 

érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy e gész 
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye,  illetve 

az országos jelleg megjelölése

csomagküld ı kereskedelem 
esetében a m őködési területével 
érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére 

vagy az ország egészére kiterjed – 
a megye, illetve az országos jelleg 

megjelölése

A kereskedelmi tevékenység helye
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A kereskedelmi 
tevékenység 

megkezdésének, 
módosításának és 
megsz őnésének 

idıpontja

A keresked ı

325-1/B/2010 3. 2010. 12.20. Morvai Gabriella 8130 Enying, Váci. M. u. 3.
8131 Enying-Balatonbozsok, Mikszáth 

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

327-1/B/2010. 1. 2010. 05.12.
S-FOOD Gastronomy 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
8600 Siófok, Baross G. u. 1. 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 14. Cg. 06-09-006901 12479313-5610-113-06 8130 Enying, Vas Gereben u. 1. - - -

328-1/B/2010. 1. 2010. 05.12.
S-FOOD Gastronomy 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
8600 Siófok, Baross G. u. 1. 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 14. Cg. 06-09-006901 12479313-5610-113-06 8130 Enying, Kossuth L. u. 25. - - -

329-1/B/2010. 1. 2010. 05.12.
S-FOOD Gastronomy 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
8600 Siófok, Baross G. u. 1. 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 14. Cg. 06-09-006901 12479313-5610-113-06 8130 Enying-Balatonbozsok, Fı u. 129. - - -

330-1/B/2010. 1. 2010. 05.12.
S-FOOD Gastronomy 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
8600 Siófok, Baross G. u. 1. 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 14. Cg. 06-09-006901 12479313-5610-113-06 8130 Enying, Hısök tere 5. - - -

331-1/B/2010. 1. 2010. 05.12.
S-FOOD Gastronomy 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
8600 Siófok, Baross G. u. 1. 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 14. Cg. 06-09-006901 12479313-5610-113-06 8130 Enying, Szabadság tér 2. - - -

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

Szolgáltató Kft.
8130 Enying, Móra F. u. 4. 8130 Enying, Móra F. u. 4. Cg. 07-09-007391 12512948-4120-113-07 8130 Enying, Fı u. 117. - - -

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

Szolgáltató Kft.
8130 Enying, Móra F. u. 4. 8130 Enying, Móra F. u. 4. Cg. 07-09-007391 12512948-4120-113-07 8130 Enying, Fı u. 117. - - -

2012.03.08  15:45 18/273.oldal



Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

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

év hó, nap neve címe székhelye

cégjegyzékszáma/egyéni 
vállalkozói nyilvántartási 

száma/ kistermel ı regisztrációs 
száma

statisztikai számjele
címe (több helyszín esetében 

a címek)
mozgóbolt esetében a m őködési terület és 

az útvonal jegyzéke

üzleten kívüli kereskedés és csomagküld ı kereskedelem 
esetében a m őködési terület jegyzéke, a m őködési területével 

érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy e gész 
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye,  illetve 

az országos jelleg megjelölése

csomagküld ı kereskedelem 
esetében a m őködési területével 
érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére 

vagy az ország egészére kiterjed – 
a megye, illetve az országos jelleg 

megjelölése

A kereskedelmi tevékenység helye
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A kereskedelmi 
tevékenység 

megkezdésének, 
módosításának és 
megsz őnésének 

idıpontja

A keresked ı

334-1/B/2010. 1. 2010. 07.07.
PLAYPARC-GD Faipari, Export-

Import, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.

8130 Enying, Vásár tér 1. 7025 Bölcske, külterület 0450/2. hrsz. Cg. 17-09-007845 22635071-4673-113-17 8130 Enying, Vásár tér 1. - - -

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

- -

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

- -

335-2/B/2011. 1. 2011. 04.20. Takács Nikolett 8130 Enying, Dózsa Gy. u. 103. 8130 Enying, Dózsa Gy. u. 103. 2316084 60813303-6779-231-07 8130 Enying, Szabadság tér 6. - -

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

337-1/B/2011. 1. 2011. 05.18. Enyingi BÉSZ 8130 Enying, Mikó Tanya 8130 Enying, Mikó Tanya Cg.: 07-02-001296 11842417-5121-129-07 8130 Enying, Mikó Tanya (096/17 hrsz.) - - -

338-1/B/2011. 1. 2011. 09.19. Balogh István 8130 Enying, Móricz Zs. u. 10. 8130 Enying, Móricz Zs. u. 10. 25340495 60949592-5610-231-07 -
Dunaföldvár, Dunaújváros, Velence, Székesfehérvár, 

Csopak, Agárd

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

340-1/B/2011. 1. 2011. 10.20. Fodor Balázs 8131 Enying, Arany J. u. 10. 8131Enying, Arany J. u. 10. 4083652 61283125-1920-231-07 - országos

2012.03.08  15:45 19/273.oldal



Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

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

év hó, nap neve címe székhelye

cégjegyzékszáma/egyéni 
vállalkozói nyilvántartási 

száma/ kistermel ı regisztrációs 
száma

statisztikai számjele
címe (több helyszín esetében 

a címek)
mozgóbolt esetében a m őködési terület és 

az útvonal jegyzéke

üzleten kívüli kereskedés és csomagküld ı kereskedelem 
esetében a m őködési terület jegyzéke, a m őködési területével 

érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy e gész 
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye,  illetve 

az országos jelleg megjelölése

csomagküld ı kereskedelem 
esetében a m őködési területével 
érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére 

vagy az ország egészére kiterjed – 
a megye, illetve az országos jelleg 

megjelölése

A kereskedelmi tevékenység helye
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A kereskedelmi 
tevékenység 

megkezdésének, 
módosításának és 
megsz őnésének 

idıpontja

A keresked ı

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

342-1/B/2012. 1. 2012. 01.05. Dorker Kft. 6500 Baja, Szegedi út 102. 6500 Baja, Szegedi út 102. Cg. 03-09-106423 11574862-4531-113-03 8130 Enying, Vásártér 2658/2hrsz. - - -

2012.03.08  15:45 20/273.oldal



Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

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

év hó, nap neve címe székhelye

cégjegyzékszáma/egyéni 
vállalkozói nyilvántartási 

száma/ kistermel ı regisztrációs 
száma

statisztikai számjele
címe (több helyszín esetében 

a címek)
mozgóbolt esetében a m őködési terület és 

az útvonal jegyzéke

üzleten kívüli kereskedés és csomagküld ı kereskedelem 
esetében a m őködési terület jegyzéke, a m őködési területével 

érintett települések, vagy – ha a tevékenység egy e gész 
megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye,  illetve 

az országos jelleg megjelölése

csomagküld ı kereskedelem 
esetében a m őködési területével 
érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére 

vagy az ország egészére kiterjed – 
a megye, illetve az országos jelleg 

megjelölése

A kereskedelmi tevékenység helye

A
 n

yi
lv

án
ta

rt
ás

ba
 v

ét
el

 s
zá

m
a

   
   

   
   

  N
yi

lv
án

ta
rt

ás
ba

 v
ét

el
 in

do
ka

   
   

   
   

   
 

(1
=

 Ú
j b

ej
eg

yz
és

 2
=

 A
da

tm
ód

os
ítá

s,
 3

=
 

M
eg

sz
ő

né
s)

A kereskedelmi 
tevékenység 

megkezdésének, 
módosításának és 
megsz őnésének 

idıpontja

A keresked ı
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Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

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

napi/heti nyitva tartási 
idı

az üzlet 
elnevezése

az üzlet 
alapterülete 

(m2)

vendéglátó 
üzlet esetében 
befogadóké-

pessége

a vásárlók 
könyve 

használatba 
vételének 
idıpontja

termékek megnevezése és 
sorszáma a  6. mellékle t 

alapján

a Jöt. 3. § (2) 
bekezdése 

szerinti termékek

kereskedelm
i ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem, 
megjelölve a 
vendéglátást, 

amennyiben ilyen 
tevékenységet 

folytat

nagykereskedele
m

szeszesital-
kimérést

zeneszolgáltatást, 
mősoros el ıadást, 
tánc rendezését, 

szerencsejátéknak 
nem min ısülı 
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 

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-péntekig: 0800-

1700 Szombaton: 0800-

1300

HASZNÁLT CIKK, HASZNÁLTA BÚTOR80 - 2011-09-01 46. Használtcikk - - - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfıtıl-szombatig: 

0500-2200 Vasárnap: 

0600-2200

BIG BOOBS PUB 60 60 2009-02-17

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, pezsgı, 
köztes 
alkoholtermék 

- vendéglátás -
szerencsejátéknak 
nem minısülı 
szórakoztató játék

- - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-vasárnapig: 

0600-2200 BIG BOOBS PUB 100 30 2010-07-22

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, pezsgı, 
köztes 
alkoholtermék, 
dohánygyártmán
y

- vendéglátás - igen
szerencsejátéknak 
nem minısülı 
szórakoztató játék

- - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-vasárnapig: 

0600-2200 BIG BOOBS PUB 100 30 2010-07-22

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, pezsgı, 
köztes 
alkoholtermék, 
dohánygyártmán
y

- vendéglátás - igen
szerencsejátéknak 
nem minısülı 
szórakoztató játék

- - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfıtıl-

csütörtökig:0600-2200  

Pénteken:0600-2300    

Szombaton:0700-2300  

Vasárnap:0700-2200

Gambrinus Sörözı 60 30 2011-03-10

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, pezsgı, 
köztes 
alkoholtermék, 
dohánygyártmán
y

- vendéglátás - igen
szerencsejátéknak 
nem minısülı 
szórakoztató játék

- - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfıtıl-

csütörtökig:0600-2200  

Pénteken:0600-2300    

Szombaton:0700-2300  

Vasárnap:0700-2200

Gambrinus Sörözı 60 30 2011-03-10

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, pezsgı, 
köztes 
alkoholtermék, 
dohánygyártmán
y

- vendéglátás - igen
szerencsejátéknak 
nem minısülı 
szórakoztató játék

- - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-vasárnapig: 

0600-2200 3.sz. Italbolt 160 60 2012-01-18

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, pezsgı, 
köztes 
alkoholtermék, 
dohánygyártmán
y

vendéglátás - igen - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-szombatig:0600-

1400 MINI ÉLELMISZER 25 - 2011-01-13

1.8. Kenyér- és pékáru, 
sütıipari termék, 1.9. 
Édességáru, 1.11. Egyéb 
élelmiszer, 1.3. Csomagolt 
kávé, dobozos, illetve 
palackozott ital, 

alkoholtermék, 
sör, bor, pezsgı

- kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfıtıl-szombatig: 

0600-1200, d.u. 1400-1700, 

szombat 0600-1100, 

vasárnap 0600-1000

Belbake Market Pékáru- és Tejdiszkont25 - ##########

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, 
sütıipari termék, 1.9. 
Édességáru, 1.10. Tej, 
tejtermék, 1.11. Egyéb 
élelmiszer

alkoholtermék, 
sör, bor, pezsgı

- kiskereskedelem - - - - - - - -

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
a kereskedelmi tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak-e 
Ha a keresked ı külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenysége t folytat (egyes 

kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)

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, 
csomagküldı kereskedelem, automatából 

történı értékesítés)

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben tört énik
Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban
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Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

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

napi/heti nyitva tartási 
idı

az üzlet 
elnevezése

az üzlet 
alapterülete 

(m2)

vendéglátó 
üzlet esetében 
befogadóké-

pessége

a vásárlók 
könyve 

használatba 
vételének 
idıpontja

termékek megnevezése és 
sorszáma a  6. mellékle t 

alapján

a Jöt. 3. § (2) 
bekezdése 

szerinti termékek

kereskedelm
i ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem, 
megjelölve a 
vendéglátást, 

amennyiben ilyen 
tevékenységet 

folytat

nagykereskedele
m

szeszesital-
kimérést

zeneszolgáltatást, 
mősoros el ıadást, 
tánc rendezését, 

szerencsejátéknak 
nem min ısülı 
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 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
a kereskedelmi tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak-e 
Ha a keresked ı külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenysége t folytat (egyes 

kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)

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, 
csomagküldı kereskedelem, automatából 

történı értékesítés)

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben tört énik
Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-vasárnapig: 

0600-2100 Világos Sörözı 127 2011-03-17

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, pezsgı, 
dohánygyártmán
y

- vendéglátás - igen
szerencsejátéknak 

nem minısülı 
szórakoztató játék

- - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-péntekig: 0800-

1630   Szombaton: 0800-

1200 Vasárnap: zárva

Inter Optika Fotó 32 - -

39. Optikai cikk (komputeres 
látásvizsgálat) 38. Fotócikk 11. 
Audiovizuális termék 59. Egyéb 
(elemek)

- - kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-péntekig: 0800-

1630   Szombaton: 0800-

1200 Vasárnap: zárva

Inter Optika Fotó 32 - -

39. Optikai cikk (komputeres 
látásvizsgálat) 38. Fotócikk 11. 
Audiovizuális termék 59. Egyéb 
(elemek)

- - kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-péntekig: 0800-

1630   Szombaton: 0800-

1200 Vasárnap: zárva

Optika Fotó 32 - 2012-02-17

11. Audiovizuális termékek, 25. 
Óra- és ékszer, 38. Fotócikk, 
39. Otikai cikk, 26. Sportszer, 
sporteszköz, 59. Egyéb 
(elemek)

- - kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-péntekig: 0800-

1700     Szombaton: 0800-

1200

Kínai Üzlet 460 - 2010-10-20
4. Ruházat 5. Babatermék 6. 
Lábbeli- és bıráru 25. Óra- és 
ékszer 27. Játékáru

- - kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-péntekig: 0800-

1700     Szombaton: 0800-

1200

Kínai Üzlet 460 - 2010-10-20
4. Ruházat 5. Babatermék 6. 
Lábbeli- és bıráru 25. Óra- és 
ékszer 27. Játékáru

- - kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-péntekig: 0800-

1700     Szombaton: 0800-

1200

Kínai Üzlet 460 - 2011-04-22
4. Ruházat 5. Babatermék 6. 
Lábbeli- és bıráru 25. Óra- és 
ékszer 27. Játékáru

- - kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfıtıl-péntekig: 0600-

1900        Szombaton: 

0600-1400 Vasárnap: 

0700-1200

Polus Enying 
Élelmiszer-
Vegyesbolt

800 -

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, 
sütıipari termék                                     
1.9. Édességáru                   
1.10. Tej, tejtermék               
1.11. Egyéb élelmiszer                
17. Újság, napilap, folyóirat, 
periodikus kiadvány                     
32. Állateledel, takarmány

alkoholtermék, 
sör, bor, pezsgı, 
köztes 
alkoholtermék , 
dohánygyártmán
y

- kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfıtıl-péntekig: 0600-

1900        Szombaton: 

0600-1400 Vasárnap: 

0700-1200

Polus Enying 
Élelmiszer-
Vegyesbolt

800 -

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, 
sütıipari termék                                     
1.9. Édességáru                   
1.10. Tej, tejtermék               
1.11. Egyéb élelmiszer                
17. Újság, napilap, folyóirat, 
periodikus kiadvány                     
32. Állateledel, takarmány

alkoholtermék, 
sör, bor, pezsgı, 
köztes 
alkoholtermék , 
dohánygyártmán
y

- kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-péntekig: 0800-

1100 1400-1700     

Szombaton: 0800-1100

Angol Bazár 20 - 2009-11-26 46. Használtcikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-péntekig: 0800-

1100 1400-1700     

Szombaton: 0800-1100

Angol Bazár 20 - 2009-11-26 46. Használtcikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -
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Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

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

napi/heti nyitva tartási 
idı

az üzlet 
elnevezése

az üzlet 
alapterülete 

(m2)

vendéglátó 
üzlet esetében 
befogadóké-

pessége

a vásárlók 
könyve 

használatba 
vételének 
idıpontja

termékek megnevezése és 
sorszáma a  6. mellékle t 

alapján

a Jöt. 3. § (2) 
bekezdése 

szerinti termékek

kereskedelm
i ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem, 
megjelölve a 
vendéglátást, 

amennyiben ilyen 
tevékenységet 

folytat

nagykereskedele
m

szeszesital-
kimérést

zeneszolgáltatást, 
mősoros el ıadást, 
tánc rendezését, 

szerencsejátéknak 
nem min ısülı 
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 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
a kereskedelmi tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak-e 
Ha a keresked ı külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenysége t folytat (egyes 

kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)

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, 
csomagküldı kereskedelem, automatából 

történı értékesítés)

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben tört énik
Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl -péntekig: 0800-

1200 1400-1800 

Szombaton: 0800-1300

1+2 Eurós Bolt 22 - 2011-08.-10

1.3. Csomagolt kávé, dobozos 
illetve palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital 
1.9. Édességáru 3. Textil 
(törölközı) 4. Ruházat              
5. Babatermék 6. Lábbeli- és 
bıráru 7. Bútor, lakberendezés, 
háztartási felszerelés              
20. Illatszer, drogéria             
21. Házatrtási tisztítószer, 
vegyi áru (háztartási papíráru)         
25. Óra- és ékszer 27. Játékáru 
43. Emlék- és ajándéktárgy     
45. Kreatív hobbi és 
dekorációs termék

- - kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfıtıl-péntekig: 0700-

1700, Szombat: 0700-

1200, Vasárnap: 0800-

1200

Mini Market 2012-03-07

1.3. Csomagolét 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, pezsgı

- kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfıtıl-péntekig: 0800-

1700   Szombaton: 0800-

1200 Vasárnap: 0800-

1200

Virág, ajándék, 
koszorú

20 - 2010-03-02

30. Virág és kertészeti cikk     
37. Mezıgazdasági, méhészeti 
és borászati cikk, 
termésnövelı anyag 
(tápoldatok)                   40. 
Kegytárgy, kegyszer, egyházi 
cikk                             42. 
Díszmőáru, mőalkotás, 
népmővészeti és iparmővészeti 
áru                                            
43. Emlék- és ajándéktárgy     
45. Kreatív-hobbi és 
dekorációs termék                                      
59. Egyéb (mőanyag cikk, 
selyem virág)                              
18. Papír- és írószer, 
mővészellátó cikk

- - kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl péntekig: 0700-

1700, Szombat: 0700-

1200

Festék, Tapéta, 
Padlószınyeg, 

Illatszer, 
Hıszigetelı 
Rendszer

162 - 2011-06-08

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfın: 0730-1400 

Keddtıl-péntekig: 0730-

1700        szombaton: 

0700-1400 vasárnap: 0800-

1200

Éva-Toto Kft. 45 - -

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, 
mővészellátó cikk (papír- és 
írószer)

alkoholtermék, 
sör, bor, pezsgı, 

köztes 
alkoholtermék, 

dohánygyártmán
y

- kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-péntekig: 0800-

1300 Optika Foto 19,61 - 2012-02-21

11. Audiovizuális termékek, 25. 
Óra- és ékszer, 26. Sportszer, 
sporteszköz, 38. Fotócikk, 39. 
Optikai cikk, 59. Egyéb 
(elemek)

- - kiskereskedelem - - - - - - - -
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Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

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

napi/heti nyitva tartási 
idı

az üzlet 
elnevezése

az üzlet 
alapterülete 

(m2)

vendéglátó 
üzlet esetében 
befogadóké-

pessége

a vásárlók 
könyve 

használatba 
vételének 
idıpontja

termékek megnevezése és 
sorszáma a  6. mellékle t 

alapján

a Jöt. 3. § (2) 
bekezdése 

szerinti termékek

kereskedelm
i ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem, 
megjelölve a 
vendéglátást, 

amennyiben ilyen 
tevékenységet 

folytat

nagykereskedele
m

szeszesital-
kimérést

zeneszolgáltatást, 
mősoros el ıadást, 
tánc rendezését, 

szerencsejátéknak 
nem min ısülı 
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 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
a kereskedelmi tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak-e 
Ha a keresked ı külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenysége t folytat (egyes 

kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)

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, 
csomagküldı kereskedelem, automatából 

történı értékesítés)

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben tört énik
Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

Hétfıtıl-péntekig: 0700-

1700   Szombaton : 0700-

1200 Vasárnap: zárva

Zöldség Gyümölcs 
Vegyeskereskedés

40 - 2010-11-02

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, pezsgı, 

köztes 
alkoholtermék 

- kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfıtıl-péntekig: 0730-

1200, 1300-1700, 

szombaton 0700-1200, 

vasárnap: 0700-1100

Zöldség Gyümölcs 
Vegyeskereskedés

40 - 2010-11-02

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, pezsgı, 

köztes 
alkoholtermék 

- kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfıtıl-péntekig: 0730-

1200, 1300-1700, 

szombaton 0700-1200, 

vasárnap: 0700-1100

Zöldség Gyümölcs 
Vegyeskereskedés

40 - 2010-11-02

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, pezsgı, 

köztes 
alkoholtermék 

- kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfın: 0700-1200 
Keddtıl-péntekig: 0700-
1700 Szombaton: 0700-
1200

Húsbolt 40 - 2011-09-26
1.5. Hús- és hentesáru 1.6. Hal 
1.11. Egyéb élelmiszer

- - kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-vasárnapig: 

0600-2200 TEKE 80 100 2010-11-24

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, pezsgı, 

köztes 
alkoholtermék, 

dohánygyártmán
y

- vendéglátás - igen zeneszolgáltatás - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-vasárnapig: 

0600-2200 TEKE 80 100 2010-11-24

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, pezsgı, 

köztes 
alkoholtermék, 

dohánygyártmán
y

- vendéglátás - igen zeneszolgáltatás - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-péntekig: 0700-

1700 Szombaton 0700-

1100

VILLANY-VÍZ-
FŐTÉS

71 - 2011-10-05

9. Villamos háztartási készülék 
és villamossági cikk 14. 
Vasáru, barkács, és építési 
anyag 15. Szaniteráru

- - kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfıtıl-péntekig: 0800-

1200 1300-1700 

Szombaton: 0800-1200 

Vasárnap: zárva

Fehér Ruhaház 160 - 2010-03-10

3. Textil, 4. Ruházat, 6. Lábbeli- 
és bıráru, 20. Illatszer, 
drogéria, 25. Óra- és ékszer 
27. Játékáru, 30. Virág és 
kertészeti cikk , 43. Emlék- és 
ajándéktárgy

- - kiskereskedelem - - - - - - - -
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Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

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

napi/heti nyitva tartási 
idı

az üzlet 
elnevezése

az üzlet 
alapterülete 

(m2)

vendéglátó 
üzlet esetében 
befogadóké-

pessége

a vásárlók 
könyve 

használatba 
vételének 
idıpontja

termékek megnevezése és 
sorszáma a  6. mellékle t 

alapján

a Jöt. 3. § (2) 
bekezdése 

szerinti termékek

kereskedelm
i ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem, 
megjelölve a 
vendéglátást, 

amennyiben ilyen 
tevékenységet 

folytat

nagykereskedele
m

szeszesital-
kimérést

zeneszolgáltatást, 
mősoros el ıadást, 
tánc rendezését, 

szerencsejátéknak 
nem min ısülı 
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 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
a kereskedelmi tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak-e 
Ha a keresked ı külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenysége t folytat (egyes 

kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)

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, 
csomagküldı kereskedelem, automatából 

történı értékesítés)

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben tört énik
Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-péntekig: 0700-

2100       szombattól-

vasárnapig: 1000-2200

PEPPINO 
PIZZÉRIA

42 12 2009-10-23

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 - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-vasárnapig: 

1000-2100
PEPPINO 
PIZZÉRIA

42 12 2009-10-23

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 - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-vasárnapig: 

1000-2100
PEPPINO 
PIZZÉRIA

42 12 2009-10-23

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 - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-vasárnapig: 

1000-2100
PEPPINO 
PIZZÉRIA

42 14 2009-12-01

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 - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-vasárnapig: 

1000-2100
PEPPINO 
PIZZÉRIA

42 14 2009-12-01

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 - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-vasárnapig: 

1100-2200 PIZZA KARAVÁN 42 14

1.1. Meleg-, hideg étel,         
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, 
illetve palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital          

- - vendéglátás - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-vasárnapig: 

1000-1900
LA-CUKI 

CUKRÁSZDA
53 20 2011.-03-24

1.2.Kávéital, alkoholmentes- és 
szeszes ital, 1.4. Cukrászati 
készítmény, édesipari termék, 
1.9. Édességáru

- - vendéglátás - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfıtıl-péntekig: 0430-

1000 1400-1630 

Szombaton: 0500-1100 

Vasárnap: 0600-1000

Vegyes ABC 88 - 2010-04-01

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, 
illetve palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital 
1.7. Zöldség- és gyümölcs    
1.8. Kenyér- és pékáru, 
sütıipari termék                                      
1.9. Édességáru                    
1.10. Tej, tejtermék               
1.11. Egyéb élelmiszer            
18. Papír- és írószer, 
mővészellátó cikk                     
20. Illatszer, drogéria                  
11. Audiovizuális termék             
32. Állateledel, takarmány

alkoholtermék, 
sör, bor, pezsgı, 

köztes 
alkoholtermék 

- kiskereskedelem - nem nem - - - - -

2012.03.08  15:45 26/273.oldal



Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

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

napi/heti nyitva tartási 
idı

az üzlet 
elnevezése

az üzlet 
alapterülete 

(m2)

vendéglátó 
üzlet esetében 
befogadóké-

pessége

a vásárlók 
könyve 

használatba 
vételének 
idıpontja

termékek megnevezése és 
sorszáma a  6. mellékle t 

alapján

a Jöt. 3. § (2) 
bekezdése 

szerinti termékek

kereskedelm
i ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem, 
megjelölve a 
vendéglátást, 

amennyiben ilyen 
tevékenységet 

folytat

nagykereskedele
m

szeszesital-
kimérést

zeneszolgáltatást, 
mősoros el ıadást, 
tánc rendezését, 

szerencsejátéknak 
nem min ısülı 
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 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
a kereskedelmi tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak-e 
Ha a keresked ı külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenysége t folytat (egyes 

kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)

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, 
csomagküldı kereskedelem, automatából 

történı értékesítés)

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben tört énik
Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfıtıl-péntekig: 0500-

2200    Szombaton: 0500-

2400  Vasárnap: 1400-

2200                                                    

VIKTÓRIA-
FALATOZÓ

290 30 2009-04-21

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, pezsgı, 
köztes 
alkoholtermékek

- vendéglátás - igen
szerencsejátéknak 
nem minısülı 
szórakoztató játék

- - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfıtıl-péntekig: 0500-

2200    Szombaton: 0500-

2400  Vasárnap: 1400-

2200                                                    

VIKTÓRIA-
FALATOZÓ

290 30 2009-04-21

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, pezsgı, 
köztes 
alkoholtermékek

- vendéglátás - igen
szerencsejátéknak 
nem minısülı 
szórakoztató játék

- - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfıtıl-péntekig: 0730-

2200      szombaton: 

0730-2400 Vasárnap: 

1200-2100

VIKTÓRIA-
FALATOZÓ

290 20 2010-06-11

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, pezsgı, 
köztes 
alkoholtermék 

- vendéglátás - igen

mősoros elıadás, 
szerencsejátéknak 
nem minısülı 
szórakoztató játék

- - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfıtıl-péntekig: 0730-

2200      szombaton: 

0730-2400 Vasárnap: 

1200-2100

VIKTÓRIA-
FALATOZÓ

290 20 2010-06-11

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, pezsgı, 
köztes 
alkoholtermék 

- vendéglátás - igen
szerencsejátéknak 
nem minısülı 
szórakoztató játék

- - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfıtıl-péntekig: 0730-

2200      szombaton: 

0730-2400 Vasárnap: 

1200-2100

VIKTÓRIA 
FALATOZÓ

290 20 2010-06-11

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, pezsgı, 
köztes 
alkoholtermék 

- vendéglátás - igen
szerencsejátéknak 
nem minısülı 
szórakoztató játék

- - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-vasárnapig: 

0530-2000 VEGYESBOLT 36 - 2008-04-22

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, 
illetve palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital 
1.5. Hús- és hentesáru          
1.8. Kenyér- és pékáru, 
sütıipari termék                                     
1.9. Édességáru                    
1.10. Tej, tejtermék                
1.11. Egyéb élelmiszer             
5. Babatermék                          
20. Illatszer, drogéria

alkoholtermék, 
sör, bor, pezsgı, 
köztes 
alkoholtermék, 
dohánygyártmán
y

- kiskereskedelem - nem - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfıtıl-péntekig: 0600-

1100 1400 -1700 

Szombaton: 0700-1000 

Vasárnap: zárva

PARK ABC 60 -

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, 
sütıipari termék                                     
1.9. Édességáru                   
1.10. Tej, tejtermék                  
1.11. Egyéb élelmiszer           
18. Papír- és írószer, 
mővészellátó cikk                     
20. Illatszer, drogéria                  
32. Állateledel, takarmány       
34. Szexuális termék

alkoholtermék, 
sör, bor, pezsgı, 
köztes 
alkoholtermék, 
dohánygyártmán
y

- kiskereskedelem - nem - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-vasárnapig: 

0500-2200                                     AKVÁRIUM 76 50

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 pezsgı, 
köztes 
alkoholtermék, 
dohánygyártmán
y

- vendéglátás - igen - - - - - -

üzletben flytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-péntekig: 0700-
1700, Szombaton: 0700-
1200

Zöldség-gyümölcs 
kiskereskedés

45 -
1.7. Zöldség- és gyümölcs, 
1.11. Egyéb élelmiszer, 30. 
Virág és kertészeti cikk

- - kiskereskedelem - - - - - - - -
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Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

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

napi/heti nyitva tartási 
idı

az üzlet 
elnevezése

az üzlet 
alapterülete 

(m2)

vendéglátó 
üzlet esetében 
befogadóké-

pessége

a vásárlók 
könyve 

használatba 
vételének 
idıpontja

termékek megnevezése és 
sorszáma a  6. mellékle t 

alapján

a Jöt. 3. § (2) 
bekezdése 

szerinti termékek

kereskedelm
i ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem, 
megjelölve a 
vendéglátást, 

amennyiben ilyen 
tevékenységet 

folytat

nagykereskedele
m

szeszesital-
kimérést

zeneszolgáltatást, 
mősoros el ıadást, 
tánc rendezését, 

szerencsejátéknak 
nem min ısülı 
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 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
a kereskedelmi tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak-e 
Ha a keresked ı külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenysége t folytat (egyes 

kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)

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, 
csomagküldı kereskedelem, automatából 

történı értékesítés)

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben tört énik
Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfıtıl-csütörtökig: 

0800-2200         Péntektıl-

szombatig: 0800-2400         

Vasárnap: 0800-2200

NÁDFEDELES 
BÜFÉ

150 40 2010-06-21

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, pezsgı - vendéglátás - igen - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfıtıl-csütörtökig: 

0800-2200         Péntektıl-

szombatig: 0800-2400         

Vasárnap: 0800-2200

NÁDFEDELES 
BÜFÉ

150 35 2010-06-21
1.1 Meleg-, hideg étel            
1.2. Kávéital, alkoholmentes és 
szeszes ital                            

alkoholtermék, 
sör, bor, pezsgı

- vendéglátás - igen - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfıtıl-csütörtökig: 

0800-2200         Péntektıl-

szombatig: 0800-2400         

Vasárnap: 0800-2200

NÁDFEDELES 
BÜFÉ

150 35 2010-06-21
1.1 Meleg-, hideg étel            
1.2. Kávéital, alkoholmentes és 
szeszes ital                            

alkoholtermék, 
sör, bor, pezsgı

- vendéglátás - igen - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység PIZZA FIRENZE 30 2011-03-25  1.1. Meleg-, hideg étel - - vendéglátás - nem - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfıtıl-péntekig: 0600-

2000 Szombaton: 0700-

2000 Vasárnap:0800-1200 

1500-2000 

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

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,
sütıipari termék , 1.9.
Édességáru, 1.10. Tej,
tejtermék, 1.11. Egyéb
élelmiszer, 1.12.Közérzetjavítı
és étrend-kiegészítı termék, 5.
Babatermék, 16. Könyv, 17.
Újság, napilap, folyóirat,
periodikus kiadvány, 18. Papír-
és írószer, mővészellátó 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, pezsgı, 
köztes 
alkoholtermék, 
dohánygyártmán
y

- kiskereskedelem - nem nem - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfıtıl-péntekig: 0600-

2000 Szombaton: 0700-

2000 Vasárnap:0800-1200 

1500-2000 

BLACK JACK.HU 
Kft.

20 - 2011-06-08

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,
sütıipari termék , 1.9.
Édességáru, 1.10. Tej,
tejtermék, 1.11. Egyéb
élelmiszer, 1.12.Közérzetjavítı
és étrend-kiegészítı termék, 5.
Babatermék, 16. Könyv, 17.
Újság, napilap, folyóirat,
periodikus kiadvány, 18. Papír-
és írószer, mővészellátó 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, pezsgı, 
köztes 
alkoholtermék, 
dohánygyártmán
y

- kiskereskedelem - nem nem - - - - -
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Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

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

napi/heti nyitva tartási 
idı

az üzlet 
elnevezése

az üzlet 
alapterülete 

(m2)

vendéglátó 
üzlet esetében 
befogadóké-

pessége

a vásárlók 
könyve 

használatba 
vételének 
idıpontja

termékek megnevezése és 
sorszáma a  6. mellékle t 

alapján

a Jöt. 3. § (2) 
bekezdése 

szerinti termékek

kereskedelm
i ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem, 
megjelölve a 
vendéglátást, 

amennyiben ilyen 
tevékenységet 

folytat

nagykereskedele
m

szeszesital-
kimérést

zeneszolgáltatást, 
mősoros el ıadást, 
tánc rendezését, 

szerencsejátéknak 
nem min ısülı 
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 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
a kereskedelmi tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak-e 
Ha a keresked ı külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenysége t folytat (egyes 

kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)

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, 
csomagküldı kereskedelem, automatából 

történı értékesítés)

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben tört énik
Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-péntekig: 0730-

1700     Szombaton: 0730-

1300

SUFNI 110 - 2009-10-28

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, 
szınyeg, függöny,                   
37. Mezıgazdasági, méhészeti  
és borászati cikk, növényvédı 
szer, termésnövelı 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 - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfıtıl-péntekig: 0600-

2000   Szombaton: 0600-

1400  Vasárnap: 0700-

1200

Tejdiszkont 
Élelmiszerbolt

222,18 - 2010-06-21

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, sütıipari termék, 1.9. 
Édességáru, 1.10. Tej, 
tejtermék, 1.11. Egyéb 
élelmiszer, 1.12. Közérzetjavító 
és étrend-kiegészítı termék  2. 
Dohányáru, 5. Babatermék, 7. 
bútor, lakberendezés, 
háztartási felszerelés, 
világítástechnikai cikk, 16. 
Könyv, 17. Újság, napilap, 
folyóirat, periodikus kiadvány, 
18. Papír- és írószer, 
mővészellátó 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, pezsgı, 

köztes 
alkoholtermék , 

dohánygyártmán
y

- kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfıtıl-csütörtökig: 

1600-2200                   

Péntektıl-szombatig: 

1600-0200                 

Vasárnap: 1600-2200

Kis Vegas 140 30 2010-06-04

1.2. Kávéital, alkoholmentes- 
és szeszes ital,                              
2. Dohányáru,                         
1.9. Édességáru                      
1.11. Egyéb élelmiszer (olajos 
magvak, chips)

alkoholtermék, 
sör, bor, pezsgı, 

köztes 
alkoholtermék, 

dohánygyártmán
y

- vendéglátás - igen
szerencsejátéknak 

nem minısülı 
szórakoztató játék

- - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-vasárnapig: 

1000-1600

Bozsoki 
Boszorkánykonyha 

Étterem

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 -
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Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

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

napi/heti nyitva tartási 
idı

az üzlet 
elnevezése

az üzlet 
alapterülete 

(m2)

vendéglátó 
üzlet esetében 
befogadóké-

pessége

a vásárlók 
könyve 

használatba 
vételének 
idıpontja

termékek megnevezése és 
sorszáma a  6. mellékle t 

alapján

a Jöt. 3. § (2) 
bekezdése 

szerinti termékek

kereskedelm
i ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem, 
megjelölve a 
vendéglátást, 

amennyiben ilyen 
tevékenységet 

folytat

nagykereskedele
m

szeszesital-
kimérést

zeneszolgáltatást, 
mősoros el ıadást, 
tánc rendezését, 

szerencsejátéknak 
nem min ısülı 
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 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
a kereskedelmi tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak-e 
Ha a keresked ı külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenysége t folytat (egyes 

kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)

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, 
csomagküldı kereskedelem, automatából 

történı értékesítés)

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben tört énik
Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfıtıl-péntekig: 0800-

1200 1300-1630 

Szombaton: 0900-1200 

Vasárnap: zárva

Turkáló és 
Fehérnemő üzlet

24 - 2010-03-16

3. Textil                                      
4. Ruházat                                 
6. Lábbeli- és bıráru               
27. Játékáru                             
43. Emlék- és ajándéktárgy     
46. Használtcikk

- - kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-péntekig: 0800-

1600    

Herceg Batthyány 
Fülöp Gimnázium 

és Általános Iskola 
Tálalókonyha 

190 - 2010-05-17 1.1. Meleg-, hideg étel           - - vendéglátás - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfı: zárva, Keddtıl-

péntekig:0700-1100, 1400-

1800, Szombaton: 0600-

1100, 1300-1600, 

Vasárnap: 0600-1200

GRASS CARP 
HORGÁSZBOLT

35 - 2011-06-17
4. Ruházat,                              
26. Sportszer, sporteszköz, 
32.Állateledeltakarmány

- - kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfı: zárva, Keddtıl-

péntekig:0700-1100, 1400-

1800, Szombaton: 0600-

1100, 1300-1600, 

Vasárnap: 0600-1200

GRASS CARP 
HORGÁSZBOLT

35 - 2011-06-17
4. Ruházat,                              
26. Sportszer, sporteszköz, 
32.Állateledeltakarmány

- - kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfıtıl-péntekig: 0700-

1200 1300-1800 

Szombaton: 0700-1300 

Vasárnap: zárva

Háztartási 
Vegyiáru

60 - 2010-03-16

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 - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtöl-péntekig: 0800-

1700, szombaton: 0800-

1200

Háztartási 
Vegyiáru

60 - 2011-04-01

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 - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfıtıl-péntekig: 0600-

1400       Szombaton: 0600-

1100 Vasárnap: 0700-

1000

KROLL Élelmiszer 120 -

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, 
sütıipari termék                                     
1.9. Édességáru                       
1.10. Tej, tejtermék                 
1.11. Egyéb élelmiszer             
3. Textil                                     
17. Újság, napilap, folyóirat, 
periodikus kiadvány                  
18. Papír- és írószer, 
mővészellátó cikk                     
20. Illatszer, drogéria                
24. Palackos gáz

alkoholtermék, 
sör, bor, pezsgı, 
köztes 
alkoholtermék, 
dohánygyártmán
y

- kiskereskedelem - - - - - - - -
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Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

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

napi/heti nyitva tartási 
idı

az üzlet 
elnevezése

az üzlet 
alapterülete 

(m2)

vendéglátó 
üzlet esetében 
befogadóké-

pessége

a vásárlók 
könyve 

használatba 
vételének 
idıpontja

termékek megnevezése és 
sorszáma a  6. mellékle t 

alapján

a Jöt. 3. § (2) 
bekezdése 

szerinti termékek

kereskedelm
i ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem, 
megjelölve a 
vendéglátást, 

amennyiben ilyen 
tevékenységet 

folytat

nagykereskedele
m

szeszesital-
kimérést

zeneszolgáltatást, 
mősoros el ıadást, 
tánc rendezését, 

szerencsejátéknak 
nem min ısülı 
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 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
a kereskedelmi tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak-e 
Ha a keresked ı külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenysége t folytat (egyes 

kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)

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, 
csomagküldı kereskedelem, automatából 

történı értékesítés)

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben tört énik
Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfıtıl-péntekig: 0600-

1400       Szombaton: 0600-

1100 Vasárnap: 0700-

1000

KROLL Élelmiszer 120 -

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, 
sütıipari termék                                     
1.9. Édességáru                       
1.10. Tej, tejtermék                 
1.11. Egyéb élelmiszer             
3. Textil                                     
17. Újság, napilap, folyóirat, 
periodikus kiadvány                  
18. Papír- és írószer, 
mővészellátó cikk                     
20. Illatszer, drogéria                
24. Palackos gáz

alkoholtermék, 
sör, bor, pezsgı, 
köztes 
alkoholtermék, 
dohánygyártmán
y

- kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfıtıl-péntekig: 0530-

1800   Szombaton: 0600-

1300 Vasárnap: 0700-

1200

ABC Élelmiszer 120 - 2010-03-01

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, 
sütıipari termék,                                    
1.9. Édességáru,                      
1.10. Tej, tejtermék,              
1.11. Egyéb élelmiszer,            
3. Textil,                                   
17. Újság, napilap, folyóirat, 
periodikus kiadvány,                 
18. Papír- és írószer, 
mővészellátó cikk,                    
20. Illatszer, drogéria,            
24. Palackos gáz

alkoholtermék, 
sör, bor, pezsgı, 
köztes 
alkoholtermék, 
dohánygyártmán
y

- kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-vasárnapig: 

0000-2400 AGIP BENZINKÚT 106 - 2012-02-24

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, 1.10. Tej, 
tejtermék, 1.11. Egyéb 
élelmiszer, 11. Audiovizuális 
termék, 17. Újság, napilap, 
folyóirat, periodikus kiadvány, 
20. Illatszer, drogéria, 21. 
Háztartási tisztítószer, vegyi 
áru, 22. Gépjármő- és 
motorkerékpár-üzemanyag, 
motorbenzin, gázolaj, autógáz, 
gépjármő-kenıanyag, -
hőtıanyag és adalékanyag, 24. 
Palackos gáz, 26. Sportszer, 
sporteszköz, 27. Játékáru, 30. 
Virág és kertészeti cikk, 42. 
Díszmőáru, mőalkotás, 
népmővészeti és iparmővészeti 
áru, 45. Kreatív-hobbi és 
dekorációs termék

- - kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben flytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-vasárnapig: 

0000-2400
AUTÓS DRINK 

BÁR
61 20 2012-02-24

1.1. Meleg- hideg étel, 1.2. 
Kávéital, alkoholmentes- és 
szeszes ital, 1.3. Csomagolt 
kávé, dobozos, illetve 
palackozott alkoholmentes- és 
szeszes ital

- - vendéglátás - - - - - - - -
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Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

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

napi/heti nyitva tartási 
idı

az üzlet 
elnevezése

az üzlet 
alapterülete 

(m2)

vendéglátó 
üzlet esetében 
befogadóké-

pessége

a vásárlók 
könyve 

használatba 
vételének 
idıpontja

termékek megnevezése és 
sorszáma a  6. mellékle t 

alapján

a Jöt. 3. § (2) 
bekezdése 

szerinti termékek

kereskedelm
i ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem, 
megjelölve a 
vendéglátást, 

amennyiben ilyen 
tevékenységet 

folytat

nagykereskedele
m

szeszesital-
kimérést

zeneszolgáltatást, 
mősoros el ıadást, 
tánc rendezését, 

szerencsejátéknak 
nem min ısülı 
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 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
a kereskedelmi tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak-e 
Ha a keresked ı külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenysége t folytat (egyes 

kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)

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, 
csomagküldı kereskedelem, automatából 

történı értékesítés)

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben tört énik
Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-péntekig:0900-
1700, Szombaton 0900-
1200

Niki Divat 14 - 2011-04-22 4. Ruházat                                - - kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-péntekig:0900-
1700, Szombaton 0900-
1200

Niki Divat 14 - 2011-04-22 4. Ruházat                                - - kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-péntekig: 0800-

1700 Szombaton: 0800-

1200

Eszti Néni 
Turkálója

65 - 2010-04-14 46. Használtcikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-péntekig: 0800-

1700 Szombaton: 0800-

1200

Eszti Néni 
Turkálója

65 - 2010-04-14 46. Használtcikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-péntekig:0800-
1700, Szombaton: 0800-
1200

Pöttöm Liget Kft. 50 -

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 bıráru, 18. Papír- 
és írószer, mővészellátó cikk, 
20. Illatszer, drogéria, 27. 
Játékáru, 43. Emlék- és 
ajándéktárgy, 45. Kreatív-hobbi 
és dekorációs termék,  

- - kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfıtıl-péntekig: 0600-

2100 Szombaton: 0600-

0300, 0600-2400 

Vasárnap: 0600-2100

Faház Sörözı 45 40-60 2001-12-12

1.2. Kávéital, alkoholmentes- 
és szeszes ital,                                 
1.9. Édességáru                        
2. Dohányáru

alkoholtermék, 
sor, bor, pezsgı, 

köztes 
alkoholtermék, 

dohánygyártmán
y

- vendéglátás - igen

zeneszolgáltatás, 
mősoros elıadás, 

tánc, 
szerencsejátéknak 

nem minısülı 
szórakoztató játék

- - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfıtıl-péntekig: 0600-

2100 Szombaton: 0600-

0300, 0600-2400 

Vasárnap: 0600-2100

Faház Sörözı 45 40-60 2001-12-12

1.2. Kávéital, alkoholmentes- 
és szeszes ital,                                 
1.9. Édességáru                        
2. Dohányáru

alkoholtermék, 
sor, bor, pezsgı, 

köztes 
alkoholtermék, 

dohánygyártmán
y

- vendéglátás - igen

zeneszolgáltatás, 
mősoros elıadás, 

tánc, 
szerencsejátéknak 

nem minısülı 
szórakoztató játék

- - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfıtıl-

csütörtökig:0600-2200 

Pénteken:0600-2300 

Szombaton: 0700-2300 

Vasárnap: 0700-2200

Faház Sörözı 45 40-60 2011-09-16

1.2. Kávéital, alkoholmentes- 
és szeszes ital,                                 
1.9. Édességáru                        
2. Dohányáru

alkoholtermék, 
sor, bor, pezsgı, 

köztes 
alkoholtermék, 

dohánygyártmán
y

- vendéglátás - igen

zeneszolgáltatás, 
mősoros elıadás, 

tánc, 
szerencsejátéknak 

nem minısülı 
szórakoztató játék

- - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfıtıl-

csütörtökig:0600-2200 

Pénteken:0600-2300 

Szombaton: 0700-2300 

Vasárnap: 0700-2200

Faház Sörözı 45 40-60 2011-09-16

1.2. Kávéital, alkoholmentes- 
és szeszes ital,                                 
1.9. Édességáru                        
2. Dohányáru

alkoholtermék, 
sor, bor, pezsgı, 

köztes 
alkoholtermék, 

dohánygyártmán
y

- vendéglátás - igen

zeneszolgáltatás, 
mősoros elıadás, 

tánc, 
szerencsejátéknak 

nem minısülı 
szórakoztató játék

- - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység Faház Sörözı 45 40-60 2011-11-23

1.2. Kávéital, alkoholmentes- 
és szeszes ital,                                 
1.9. Édességáru                        
2. Dohányáru

alkoholtermék, 
sor, bor, pezsgı, 

köztes 
alkoholtermék, 

dohánygyártmán
y

- vendéglátás - igen

zeneszolgáltatás, 
mősoros elıadás, 

tánc, 
szerencsejátéknak 

nem minısülı 
szórakoztató játék

- - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl vasárnapig: 

1000-1400 Makákó Fagyizó 12 - 2011-03-10
1.4. Cukrászati készítmény, 
édesipari termék

- - vendéglátás - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-péntekig: 0800-

1200 1300-1700          

Szombaton: 0800-1200

OPTIKA 18 - 2010-01-11
38. Fotócikk                              
39. Optikai cikk                           
43. Emlék- és ajándéktárgy

- - kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-péntekig: 0800-

1200 1300-1630          

Szombaton: 0800-1200

OPTIKA 18 - 2010-01-11
38. Fotócikk                              
39. Optikai cikk                           
43. Emlék- és ajándéktárgy

- - kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-péntekig: 0830-

1200 1300-1530 Timi-Tomi ruházat 37 -

4. Ruházat                                 
12. Telekommunikációs cikk      
3. Textil                                      
6.  Lábbeli- és bıráru              
46. Használt cikk

- - kiskereskedelem - - - - - - - -
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Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

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

napi/heti nyitva tartási 
idı

az üzlet 
elnevezése

az üzlet 
alapterülete 

(m2)

vendéglátó 
üzlet esetében 
befogadóké-

pessége

a vásárlók 
könyve 

használatba 
vételének 
idıpontja

termékek megnevezése és 
sorszáma a  6. mellékle t 

alapján

a Jöt. 3. § (2) 
bekezdése 

szerinti termékek

kereskedelm
i ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem, 
megjelölve a 
vendéglátást, 

amennyiben ilyen 
tevékenységet 

folytat

nagykereskedele
m

szeszesital-
kimérést

zeneszolgáltatást, 
mősoros el ıadást, 
tánc rendezését, 

szerencsejátéknak 
nem min ısülı 
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 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
a kereskedelmi tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak-e 
Ha a keresked ı külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenysége t folytat (egyes 

kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)

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, 
csomagküldı kereskedelem, automatából 

történı értékesítés)

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben tört énik
Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-péntekig: 0830-

1200 1300-1530 Timi-Tomi ruházat 37 -

4. Ruházat                                 
12. Telekommunikációs cikk      
3. Textil                                      
6.  Lábbeli- és bıráru              
46. Használt cikk

- - kiskereskedelem - - - - - - - -

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi 
tevékenység

- - - - - 24. Palackos gáz - - - - - - - -

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi 
tevékenység

- - - - - 24. Palackos gáz - - - - - - - -

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi 
tevékenység

- - - - - 24. Palackos gáz - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység H-P:7-9, d.u.: 15-17 Gáztelep 3000 - 2011.-03-24 24. Palackos gáz - - kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfıtıl-péntekig: 0800-

1200 1300-1700 

Szombaton: 0800-1200 

Vasárnap: zárva

500-1000 Ft-os 
Áruk Boltja

45 - 2010-06-28
4. Ruházat                                 
6. Lábbeli- és bıráru

- - kiskereskedelem - - - - - - - -

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi 
tevékenység

- Makákó Fagyizó - - -
1.4. Cukrászati készítmény, 
édesipari termék

- - vendéglátás - - - - - - - -

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi 
tevékenység

- Makákó Fagyizó - - -
1.4. Cukrászati készítmény, 
édesipari termék

- - vendéglátás - - - - - - - -

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi 
tevékenység

- Makákó Fagyizó - - -
1.4. Cukrászati készítmény, 
édesipari termék

- - vendéglátás - - - - - - - -
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Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

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

napi/heti nyitva tartási 
idı

az üzlet 
elnevezése

az üzlet 
alapterülete 

(m2)

vendéglátó 
üzlet esetében 
befogadóké-

pessége

a vásárlók 
könyve 

használatba 
vételének 
idıpontja

termékek megnevezése és 
sorszáma a  6. mellékle t 

alapján

a Jöt. 3. § (2) 
bekezdése 

szerinti termékek

kereskedelm
i ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem, 
megjelölve a 
vendéglátást, 

amennyiben ilyen 
tevékenységet 

folytat

nagykereskedele
m

szeszesital-
kimérést

zeneszolgáltatást, 
mősoros el ıadást, 
tánc rendezését, 

szerencsejátéknak 
nem min ısülı 
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 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
a kereskedelmi tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak-e 
Ha a keresked ı külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenysége t folytat (egyes 

kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)

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, 
csomagküldı kereskedelem, automatából 

történı értékesítés)

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben tört énik
Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi 
tevékenység

Hétfıtıl vasárnapig: 

1200-2000 Makákó Fagyizó - - -
1.4. Cukrászati készítmény, 
édesipari termék (fagylalt, 
kürtös kalács)

- - vendéglátás - - - - - - - -

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi 
tevékenység

- - - - -
1.4. Cukrászati készítmény, 
édesipari termék (fagylalt, 
kürtös kalács)

- - vendéglátás - - - - - - - -

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi 
tevékenység

- - - - -
1.4. Cukrászati készítmény, 
édesipari termék (fagylalt, 
kürtös kalács)

- - vendéglátás - - - - - - - -

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi 
tevékenység

- - - - -
1.4. Cukrászati készítmény, 
édesipari termék, 1.8 Kenyér- 
és pékáru, sütıipari termék

- - vendéglátás - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-vasárnapig: 

0700-2000

Penny Market 
Élelmiszerdiszkont 

Áruház
901,57 - -

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, sütıipari 
termék, 1.9. Édességáru, 1.10. 
Tej, tejtermék, 1.11. Egyéb 
élelmiszer, 1.12. közérzetjavító 
és étrend-kiegészítı termék, 2. 
dohányáru, 3. textil, 4. ruházat, 
5. babatermék, 6. lábbeli- és 
bıráru, 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, 
mővészellátó 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, szınyeg, 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. személygépjárm

alkoholtermék, 
sör, bor, pezsgı, 

köztes 
alkoholtermék, 

dohánygyártmán
y

- kiskereskedelem - - - - - - - - -

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi 
tevékenység

- - - - -
1.8. Kenyér- és pékáru, 
sütıipari termék

- - - - - - - - -

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi 
tevékenység

- - - - -
1.8. Kenyér- és pékáru, 
sütıipari termék

- - - - - - - - -

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi 
tevékenység

- - - - -
1.8. Kenyér- és pékáru, 
sütıipari termék

- - - - - - - - -

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi 
tevékenység

- - - - - - - - - - - - - -

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi 
tevékenység

- - - - -
1.8. Kenyér- és pékáru, 
sütıipari termék

- - - - - - - - -
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Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

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

napi/heti nyitva tartási 
idı

az üzlet 
elnevezése

az üzlet 
alapterülete 

(m2)

vendéglátó 
üzlet esetében 
befogadóké-

pessége

a vásárlók 
könyve 

használatba 
vételének 
idıpontja

termékek megnevezése és 
sorszáma a  6. mellékle t 

alapján

a Jöt. 3. § (2) 
bekezdése 

szerinti termékek

kereskedelm
i ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem, 
megjelölve a 
vendéglátást, 

amennyiben ilyen 
tevékenységet 

folytat

nagykereskedele
m

szeszesital-
kimérést

zeneszolgáltatást, 
mősoros el ıadást, 
tánc rendezését, 

szerencsejátéknak 
nem min ısülı 
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 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
a kereskedelmi tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak-e 
Ha a keresked ı külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenysége t folytat (egyes 

kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)

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, 
csomagküldı kereskedelem, automatából 

történı értékesítés)

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben tört énik
Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfın: zárva      Kedd-

Péntekig: 0700-1200 1300-

1700 Szombattól-

vasárnapig: 0600-1200

Tisztavíz 
Horgászbolt

25 - 2010-04-01
26. Sportszer, sporteszköz     
32. Állateledel, takarmány

- - kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Keddtıl-péntekig: 0800-

1200 1300-1700 

Szombaton: 0700-1200

Tisztavíz 
Horgászbolt

25 - 2010-04-01
26. Sportszer, sporteszköz     
32. Állateledel, takarmány

- - kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-péntekig: 0730-

1600, szombaton: 0730-

1200

Dorker Kft. 210 - 2012-01-05

27. Játékáru, 48. Egyéb 
gépjármő, 49. Személy 
gépjármő és egyéb gépjármő 
alk. és tartozék, 59. Egyéb: 
lakossági célú gépjármő-
alkatrész,-tartozék,-felszerelés, 
gépjármő kenıanyag

- - kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-péntekig: 0900-

1700   Szombaton: 0900-

1200  Vasárnap: -

Lukácsékszer 30 - 2007-12-12

25. Óra- és ékszer                  
43. Emlék- és ajándéktárgy     
12. Telekommunikációs cikk      
4. Ruházat (ruházati 
kiegészítık)                             
59. Egyéb (üveg porcelán)

- - kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-péntekig: 0800-

1700. Szombaton: 0800-

1200

Baby Shop 156 - 2011-03-24

1.11. Egyéb élelmiszer, 3. 
Textil, 4. Ruházat, 5. 

Babatermék, 6. Lábbeli- és 
bıráru, 7. Bútor, 

lakberendezés, 9. Villamos 
háztatrtási készülék és 

villamossági cikk, 27. Játékáru, 
46. Használtcikk

- - kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-péntekig: 0800-

1700. Szombaton: 0800-

1200

Baby Shop 156 - 2011-03-24

1.11. Egyéb élelmiszer, 3. 
Textil, 4. Ruházat, 5. 

Babatermék, 6. Lábbeli- és 
bıráru, 7. Bútor, 

lakberendezés, 9. Villamos 
háztatrtási készülék és 

villamossági cikk, 27. Játékáru, 
46. Használtcikk

- - kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-péntekig: 0600-

2000 szombaton 0600-

1200

Fincsi- Timcsi Élelmiszer 48 - 2011-03-28

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, 
illetve palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital   
1.8. Kenyér- és pékáru, 
sütıipari termék                                     
1.9. Édességáru                    
1.10. Tej, tejtermék                
1.11. Egyéb élelmiszer             
2. Dohányáru                           
20. Illatszer, drogéria

- - kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-péntekig: 0600-

2000 szombaton 0600-

1200

Fincsi-Timcsi Élelmiszer 48 - 2011-03-28

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, 
illetve palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital   
1.8. Kenyér- és pékáru, 
sütıipari termék                                     
1.9. Édességáru                    
1.10. Tej, tejtermék                
1.11. Egyéb élelmiszer             
2. Dohányáru                           
20. Illatszer, drogéria

- - kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-péntekig 0800-

1700,szombaton: 0800-

1200

Eszti Néni Turkálója 20 - 2011-05-31 46. Használtcikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-péntekig 0800-

1700,szombaton: 0800-

1200

Eszti Néni Turkálója 20 - 2011-05-31 46. Használtcikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-péntekig: 0800-

1200, 1300-1700, 

Szombaton: 0800-1200

Eszti Néni Turkálója 40 - 2011-12-16 46. Használtcikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -
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Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

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

napi/heti nyitva tartási 
idı

az üzlet 
elnevezése

az üzlet 
alapterülete 

(m2)

vendéglátó 
üzlet esetében 
befogadóké-

pessége

a vásárlók 
könyve 

használatba 
vételének 
idıpontja

termékek megnevezése és 
sorszáma a  6. mellékle t 

alapján

a Jöt. 3. § (2) 
bekezdése 

szerinti termékek

kereskedelm
i ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem, 
megjelölve a 
vendéglátást, 

amennyiben ilyen 
tevékenységet 

folytat

nagykereskedele
m

szeszesital-
kimérést

zeneszolgáltatást, 
mősoros el ıadást, 
tánc rendezését, 

szerencsejátéknak 
nem min ısülı 
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 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
a kereskedelmi tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak-e 
Ha a keresked ı külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenysége t folytat (egyes 

kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)

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, 
csomagküldı kereskedelem, automatából 

történı értékesítés)

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben tört énik
Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-péntekig: 0700-

1600         Szombaton: 

0700-1400

TEJDISZKONT 44 -

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, 
illetve palackozott 
alkoholmentes- és szeszes ital 
1.5. Hús- és hentesáru          
1.8. Kenyér- és pékáru, 
sütıipari termék                                     
1.9. Édességáru                    
1.10. Tej, tejtermék                
1.11. Egyéb élelmiszer      

alkoholtermék, 
sör, bor, pezsgı, 

köztes 
alkoholtermék 

- kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-péntekig: 0900-

1700     Szombaton: 0800-

1200 Vasárnap: zárva

Angol Használtruha 60 - 2010-09-08 46. Használtcikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-vasárnapig: 

1100-2100 Turul Ételbár 35 40

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 (elıre 
csomagolt fagylalt)

sör, bor, pezsgı - vendéglátás - igen - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-péntekig: 0800-

1600   Szombaton: 0700-

1100

VILLANY-VÍZ-
FŐTÉS

60 - 2007-10-10

7. Bútor, lakberendezés, 
háztartási felszerelés, 
világítástechnikai cikk                
9. Villamos háztartási készülék 
és villamossági cikk                 
14. Vasáru, barkács, és építési 
anyag                                       
15. Szaniteráru

- - kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-péntekig: 0800-

1600   Szombaton: 0700-

1100

VILLANY-VÍZ-
FŐTÉS

60 - 2007-10-10

7. Bútor, lakberendezés, 
háztartási felszerelés, 
világítástechnikai cikk                
9. Villamos háztartási készülék 
és villamossági cikk                 
14. Vasáru, barkács, és építési 
anyag                                       
15. Szaniteráru

- - kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-péntekig: 0700-

1600         Szombaton: 

0700-1300

„BUJDOSÓ BÜFÉ” 38 7 2009-03-25

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 - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-vasárnapig: 

0700-1600 „BUJDOSÓ BÜFÉ” 38 7 2009-03-25

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 - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-péntekig:0800-

1800 Phamaning Kft. 70 -
1.12. Közérzetjavító és 
étrendkiegészítı termék          
20. Illatszer, drogéria

- - kiskereskedelem - nem nem - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-péntekig:0800-

1800 Pharmaning Kft. 70 -
1.12. Közérzetjavító és 
étrendkiegészítı termék          
20. Illatszer, drogéria

- - kiskereskedelem - nem nem - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-vasárnapig: 

1000-2000 Fagyizó Makilány 18 - 2010-04-02
1.4. Cukrászati készítmény, 
édesipari termék (fagylalt, 
kürtös kalács)

- - vendéglátás - nem nem - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-vasárnapig: 

1000-1900 Makilány Fagyizó 15,5 - 2011-03-10
1.4. Cukrászati készítmény, 
édesipari termék 1.8. Kenyér 
és pékáru, sütıipari termék

- - vendéglátás - - - - - - - -
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Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

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

napi/heti nyitva tartási 
idı

az üzlet 
elnevezése

az üzlet 
alapterülete 

(m2)

vendéglátó 
üzlet esetében 
befogadóké-

pessége

a vásárlók 
könyve 

használatba 
vételének 
idıpontja

termékek megnevezése és 
sorszáma a  6. mellékle t 

alapján

a Jöt. 3. § (2) 
bekezdése 

szerinti termékek

kereskedelm
i ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem, 
megjelölve a 
vendéglátást, 

amennyiben ilyen 
tevékenységet 

folytat

nagykereskedele
m

szeszesital-
kimérést

zeneszolgáltatást, 
mősoros el ıadást, 
tánc rendezését, 

szerencsejátéknak 
nem min ısülı 
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 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
a kereskedelmi tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak-e 
Ha a keresked ı külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenysége t folytat (egyes 

kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)

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, 
csomagküldı kereskedelem, automatából 

történı értékesítés)

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben tört énik
Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfıtıl-péntekig: 0600-

1900     Szombaton: 0600-

1700  Vasárnap: 0700-

1300

Enying Center 1190 - 2008-03-11

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, 
sütıipari termék                                     
1.9. Édességáru                   
1.10. Tej, tejtermék               
1.11. Egyéb élelmiszer          
1.12. Közérzetjavító és 
étrendkiegészítı termék             
3. Textil                                    
16. Könyv                                  
17. Újság, napilap, folyóirat, 
periodikus kiadvány                  
20. Illatszer, drogéria             
32. Állateledel, takarmány       
37. Mezıgazdasági cikk         
43. Emlék- és ajándéktárgy       
4. Ruházat                               
11. Audiovizuális termék           
18. Papír- és írószer, 
mővészellátó cikk                     
27. Játékáru

alkoholtermék, 
sör, bor, pezsgı, 

köztes 
alkoholtermék, 

dohánygyártmán
y

- kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfıtıl – 

szombatig:0600-2000 

Vasárnap: 0700-1800

CBA Cent 
Élelmiszer 
Diszkont

1000 - 2010-06-15

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, 
sütıipari termék                                     
1.9. Édességáru                           
1.10. Tej, tejtermék                       
1.11. Egyéb élelmiszer                
1.12. Közérzetjavító és étrend-
kiegészítı termék                        
2. Dohányáru                                
3. Textil                                         
5. Babatermék                               
16. Könyv                                       
17. Újság, napilap, folyóirat, 
periodikus kiadvány                       
18. Papír- és írószer, 
mővészellátó cikk                     
20. Illatszer, drogéria                  
21. Háztartási tisztítószer, 
vegyi áru                                       
27.Játékáru                                   
30. Virág és kertészeti cikk          32. Állateledel, takarmány            37. Mez

alkoholtermék, 
sör, bor, pezsgı, 

köztes 
alkoholtermék, 

dohánygyártmán
y

- kiskereskedelem - - - élelmiszerek

friss hús: csomagolt 
baromfi-, sertés-, 
marhahús, hal: 

csomagolt friss halászati 
termék (élıhal 
kivételével), tej, 

tejtermék: hőtést igénylı 
csomagolt tej és 

tejtermék

Fejér Megyei MgSzH 
Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi 
Igazgatósága Enyingi 

Kerületi Állategészségügyi 
és Élelmiszer-Ellenırzı 

Hivatal

16.9/291/
5/2010.

-

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfıtıl-péntekig: 1000-

2000        szombaton: 

0800-2000 vasárnap: 1400-

2000

Mini Trafik 25 - 2010-10-01

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, 
dohánygyártmán

y
- kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedleemi tevékenység
Hétfıtıl-péntekig: 0800-

1200, 1300-1700, 

szombaton.: 0800-1200

Virág Üzlet 18,7 -

30. Virág és kertészeti cikk, 40. 
Kegytárgy, kegyszer, 43. 
Emlék és ajándéktárgy, 59. 
Egyéb (mővirág-
kiskereskedelem)

- kiskereskedelem - - - - - - - -
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Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

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

napi/heti nyitva tartási 
idı

az üzlet 
elnevezése

az üzlet 
alapterülete 

(m2)

vendéglátó 
üzlet esetében 
befogadóké-

pessége

a vásárlók 
könyve 

használatba 
vételének 
idıpontja

termékek megnevezése és 
sorszáma a  6. mellékle t 

alapján

a Jöt. 3. § (2) 
bekezdése 

szerinti termékek

kereskedelm
i ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem, 
megjelölve a 
vendéglátást, 

amennyiben ilyen 
tevékenységet 

folytat

nagykereskedele
m

szeszesital-
kimérést

zeneszolgáltatást, 
mősoros el ıadást, 
tánc rendezését, 

szerencsejátéknak 
nem min ısülı 
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 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
a kereskedelmi tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak-e 
Ha a keresked ı külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenysége t folytat (egyes 

kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)

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, 
csomagküldı kereskedelem, automatából 

történı értékesítés)

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben tört énik
Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-péntekig: 0800-

1700 Szombaton: 0800-

1200

HongKong Áruház 196,6 -

3. Textil                                         
4. Ruházat                                    

5. Babatermék                               
6. Lábbeli- és bıráru                    
20. Illatszer, drogéria                  

25. Óra- és ékszer                                                        

- - kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Szombattól-vasárnapig: 

0900-1200
Fa és Építıanyag 

Kereskedés
150 - 2009-10-18

14. Vasáru, barkács, és építési 
anyag (Fa építési anyag)

- - - nagykereskedelem - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-vasárnapig: 

0700-2000 Lidl Áruház 1067 - 2010-04-22

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, 
sütıipari termék,                                    
1.9. Édességáru,                  
1.10. Tej, tejtermék                  
1.11. Egyéb élelmiszer           
1.12. Közérzetjavító és étrend-
kiegészítı termék                      
3. Textil                                      
4. Ruházat                                 
5. Babatermék                            
6. Lábbeli- és bıráru                 
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, m

- - - kiskereskedelem - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

2010. június 01-tıl 
2010. augusztus 31-ig                     
Hétfıtıl-vasárnapig: 

0700-2100 2010. 
szeptember 01-tıl 
hétfıtıl -vasárnapig: 

0700-2000

Lidl Áruház 1067 - 2010-04-22

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, 
sütıipari termék,                                    
1.9. Édességáru,                  
1.10. Tej, tejtermék                  
1.11. Egyéb élelmiszer           
1.12. Közérzetjavító és étrend-
kiegészítı termék                      
3. Textil                                      
4. Ruházat                                 
5. Babatermék                            
6. Lábbeli- és bıráru                 
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, m

- - - kiskereskedelem - - - - - - -

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység Hétfıtıl-vasárnapig: 1200-2000 Makákó Fagyizó - - 2010-04-02
1.4. Cukrászati készítmény, 
édesipari termék (fagylalt, 

kürtös kalács)
- - vendéglátás - - - - - - - -
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Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

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

napi/heti nyitva tartási 
idı

az üzlet 
elnevezése

az üzlet 
alapterülete 

(m2)

vendéglátó 
üzlet esetében 
befogadóké-

pessége

a vásárlók 
könyve 

használatba 
vételének 
idıpontja

termékek megnevezése és 
sorszáma a  6. mellékle t 

alapján

a Jöt. 3. § (2) 
bekezdése 

szerinti termékek

kereskedelm
i ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem, 
megjelölve a 
vendéglátást, 

amennyiben ilyen 
tevékenységet 

folytat

nagykereskedele
m

szeszesital-
kimérést

zeneszolgáltatást, 
mősoros el ıadást, 
tánc rendezését, 

szerencsejátéknak 
nem min ısülı 
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 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
a kereskedelmi tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak-e 
Ha a keresked ı külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenysége t folytat (egyes 

kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)

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, 
csomagküldı kereskedelem, automatából 

történı értékesítés)

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben tört énik
Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység Hétfıtıl-vasárnapig: 1200-2000 Makákó Fagyizó - - 2010-04-02
1.4. Cukrászati készítmény, 
édesipari termék (fagylalt, 

kürtös kalács)
- - vendéglátás - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység Hétfıtıl-péntekig: 0800-1600    
Szirombontogató 

Óvoda 
Tálalókonyha

20,92 - 2010-05-17 1.1. Meleg-, hideg étel           - - vendéglátás - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység Hétfıtıl-péntekig: 0800-1600    
Szirombontogató 

Óvoda 
Tálalókonyha

30,62 - 2010-05-17 1.1 Meleg-, hideg étel            - - vendéglátás - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység Hétfıtıl-péntekig: 0800-1600    
Szirombontogató 

Óvoda 
Tálalókonyha

21,89 - 2010-05-17 1.1 Meleg-, hideg étel            - - vendéglátás - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-vasárnapig 0800-1000 

1130-1330 1630-1830
ESZI Tálalókonyha 47,11 - 2010-05-14 1.1 Meleg-, hideg étel            - - vendéglátás - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-vasárnapig 0800-1000 

1130-1330 
ESZI Tálalókonyha 60,29 - 2010-05-14 1.1 Meleg-, hideg étel            - - vendéglátás - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység Hétfıtıl-vasárnapig:0600-1700 HÁRS ABC 66 - 2010-07-01

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, 
sütıipari termék,                                     
1.9. Édességáru                       
1.10. Tej, tejtermék                 
1.11. Egyéb élelmiszer          
1.12. Közérzetjavító és étrend 
kiegészítı termék                      
2. Dohányáru                             
3. Textil                                       
5. Babatermék                            
7. Bútor, lakberendezés, 
háztartási felszerelés, 
világítástechnikai cikk               
17. Újság, napilap, folyóirat, 
periodikus kiadvány                   
18. Papír- és írószer, 
mővészellátó 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, pezsgı, 

köztes 
alkoholtermék, 

dohánygyártmán
y

- kiskereskedelem - nem nem - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-péntekig: 0800-1600 

Szombaton: 0800-1000

HÁRS 
ÉPÍTİANYAG

200 - 2010-07-01

14. Vasáru, barkács, és építési 
anyag                                       
22. Gépjármő- és 
motorkerékpár-üzemanyag, 
motorbenzin, gázolaj, autógáz, 
gépjármő-kenıanyag, - 
hőtıanyag és adalékanyag      
24. Palackos gáz                       
23. Háztartási tüzelıanyag

- - kiskereskedelem - - - - - - - -
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Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

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

napi/heti nyitva tartási 
idı

az üzlet 
elnevezése

az üzlet 
alapterülete 

(m2)

vendéglátó 
üzlet esetében 
befogadóké-

pessége

a vásárlók 
könyve 

használatba 
vételének 
idıpontja

termékek megnevezése és 
sorszáma a  6. mellékle t 

alapján

a Jöt. 3. § (2) 
bekezdése 

szerinti termékek

kereskedelm
i ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem, 
megjelölve a 
vendéglátást, 

amennyiben ilyen 
tevékenységet 

folytat

nagykereskedele
m

szeszesital-
kimérést

zeneszolgáltatást, 
mősoros el ıadást, 
tánc rendezését, 

szerencsejátéknak 
nem min ısülı 
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 

Kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
a kereskedelmi tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak-e 
Ha a keresked ı külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenysége t folytat (egyes 

kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban)

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, 
csomagküldı kereskedelem, automatából 

történı értékesítés)

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben tört énik
Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység Hétfıtıl-vasárnapig: 0800-1800 Piactér GD 
Kertcentrum

3241 - 2010-07-07

3. Textil 4. Ruházat, 5. 
Babatermék, 6. Lábbeli- és 
bıráru, 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, mővészellátó 
cikk, 19. Számítógépes 
hardver- és szoftver termék 22. 
Gépjármő- és motorkerékpár-
üzemanyag, motorbenzin, 
gázolaj, autógáz, gépjármő-
kenıanyag, -hőtıanyag és 
adalékanyag, 23. Háztartási 
tüzelıanyag, 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. 
Díszmőáru, mőalkotás, 
népmővészeti és iparmővészeti 
áru, 43. Emlék- és 
ajándéktárgy, 45. Kreatív-hobbi 
és dekorációs termék 46. 
Használt cikk 47. 
Személygépjármő, 48. Egyéb 
gépjármő, 49. 
Személygépjármő és egyéb 
gépjármő-alkatrész és -
tartozék, 50. Motorkerékpár, 
motorkerékpár-alkatrész és -
tartozék, 52. Mezıgazdasági 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 - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-péntekig: 0800-1630 

Szombaton: 0800-1200

Angol Használt 
Ruha

43 - 2010-08-02 4. Ruházat 46.  Használtcikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-péntekig: 0800-1630 

Szombaton: 0800-1200

Angol Használt 
Ruha

43 - 2010-08-02 4. Ruházat 46.  Használtcikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-péntekig: 0800-1700, 

Szombaton: 0800-1200
Niki Turi 46 - 2011-04-22

25. Óra. Ékszer, 46. Használt 
cikk

- - kiskereskedelem - - - - - - - -

közterületi értékesítés - - - - - 1.7 Zöldség- és Gyümölcs - - kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység Hétfı-szerda-péntek:0800-0900 Enyingi BÉSZ 20 - 2011-05-20
37.Mezıgazdasági, méhészeti 
és borászati cikk, növényvédı 
szer, termésnövelı anyag

- - kiskereskedelem - - - - - - - -

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

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 - - - - - - - -

- Hétfıtıl-péntekig: 0700-1600         Raktár 615,93 -
1.4. Cukrászati készítmény, 
édesipari termék, 1.9. 
Édességáru

- - nagykereskedelem - - - - - - -

vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység 32. Állateledel, takarmány - - kiskereskedelem - - - - - - - -
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Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek

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

napi/heti nyitva tartási 
idı

az üzlet 
elnevezése

az üzlet 
alapterülete 

(m2)

vendéglátó 
üzlet esetében 
befogadóké-

pessége

a vásárlók 
könyve 

használatba 
vételének 
idıpontja

termékek megnevezése és 
sorszáma a  6. mellékle t 

alapján

a Jöt. 3. § (2) 
bekezdése 

szerinti termékek

kereskedelm
i ügynöki 

tevékenység

kiskereskedelem, 
megjelölve a 
vendéglátást, 

amennyiben ilyen 
tevékenységet 

folytat

nagykereskedele
m

szeszesital-
kimérést

zeneszolgáltatást, 
mősoros el ıadást, 
tánc rendezését, 

szerencsejátéknak 
nem min ısülı 
szórakoztató 

játékot

a külön 
engedély 
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Amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben tört énik
Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Hétfıtıl-péntekig: 0800-1200, 

1300-1700, Szombaton: 0800-

1200

Rongybaba 
Böngészde

37 - 2011-10-24 46. Használtcikk - - kiskereskedelem - - - - - - - -

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
Hétfıtıl-péntekig: 0730-1600, 

szombaton 0730-1200 Dorker Kft. 210 - 2012-01-02

27. Játékáru, 48. Egyéb 
gépjármő, 49. Személy 
gépjármő és egyéb gépjármő 
alk. és tartozék, 59. Egyéb: 
lakossági célú gépjármő-
alkatrész,-tartozék,-felszerelés, 
gépjármő kenıanyag

- - kiskereskedelem - - - - - - - -
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