amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik

A kereskedelmi tevékenység helye

A nyilvántartásba
vétel száma

A kereskedő neve, címe
illetve székhelye

A kereskedő
cégjegyzékszáma,
vállalkozói
nyilvántartási száma,
illetve a kistermelő
regisztrációs száma

A kereskedő statisztikai
száma

üzleten kívüli
csomagküldő
kereskedés és
kereskedelem
csomagküldő
esetében a működési
kereskedelem
területével
esetében a működési
érintett települések,
terület jegyzéke, a
mozgóbolt esetében
vagy - ha a
működési területével
A kereskedelmi tevékenység címe
a működési
tevékenység egy egész
(több helyszín esetében a címek) terület és az útvonal érintett települések,
megyére
jegyzéke
vagy - ha a tevékenység
vagy az ország
egy egész megyére
egészére kiterjed - a
kiterjed megye, illetve az
a megye, illetve az
országos jelleg
országos jelleg
megjelölése
megjelölése

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

a napi/heti nyitva tartási idő,

az üzlet elnevezése

az üzlet
alapterülete
(m2)

vendéglátó üzlet
esetében
befogadóképessége

kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a
kereskedelmi tevékenység jellege:

az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban

a 25. § (4)
bekezdés szerinti
vásárlók
könyve
használatba
vételének
időpontja;

termékek megnevezése és sorszáma
a 6. melléklet alapján, illetve ebből

6.1. üzletköteles
termékek,
megnevezése,
sorszáma a 3.
melléklet alapján,

1. Élelmiszer

2. Dohánytermékek

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

annak ténye, hogy az
üzletben folytatnak-e

9. a kereskedelmi tevékenység

ha a
kiskereskede
keresked
lem (Kertv. 2.
ő külön
§ 13. pont),
engedély
a 22. § (1)
megjelölve a
hez
bekezdésben
kereskedelmi ügynöki vendéglátást nagykereskedel szeszesitalmegkezdésé
megszűnés
meghatározot kötött
módosításán
tevékenység (Kertv. 2. § (Kertv. 2. § em (Kertv. 2. § kimérést,
nek
ének
keresked
t
ak időpontja
30. pont),
18. pont);
illetve
időpontja
időpontja
10. pont)
tevékenységet elmi tev.
amennyiben
Folytat
;
ilyen
tevékenység
et folytat,

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes20. Illatszer, drogéria
és szeszes ital
1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék, fagylalt

7/2012, 8/2012

ÉDEN-PLUSZ Kft., 2060
Bicske, Kossuth tér 8.

07-09-006665

11593704-5211-113-07

8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca
108., 325/2 hrsz.

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

H-P: 5.30-19.00, Sz: 5.30-18.00, V:
7.00-16.00

82. számú ABC jellegű vegyes üzlet
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2004.04.30

21. Háztartási
tisztítószer, vegyi áru

1.5 Hús- és hentes áru
1.7 Zöldség- és gyümölcs
1.8 Kenyér- és pékáru, sütőipari termék.
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru,
előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.),
1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.)
1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és
egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz,
bébiétel stb.)
2.58 Dohányterméket kiegészítő termék;
4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és
szőrmeáru, ruházati kiegészítő);

X

2003.10.16

2012.05.11

11. Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.)
16. Könyv
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány
20. Illatszer, drogéria
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru
25. Óra- és ékszer
26. Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk,
csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés,
kiegészítők stb.)
27. Játékáru
32. Állateledel, takarmány
33. Állatgyógyászati termék
34. Szexuális termék
37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédő szer,
termésnövelő anyag, a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép
(pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, kötözőfonal, zsineg
stb.)
42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru
43. Emlék- és ajándéktárgy

9/2012.

10/2012.

5/2012.

Laki Ferenc Sándorné, 8087
Alcsútdoboz, Szabadság
utca 97.
Laki Ferenc Sándor, 8087
Alcsútdoboz, Szabadság
utca 97.
Body Top Kft., 2472 Kajászó,
Rákóczi u. 31.

25742488

19536371

07-09-020333/12

60979434-9321-231-10

Tata-Budapest8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca
Tatabánya-Velence97.
Balaton

Mozgóbolt útján folytatott
kereskedelmi tevékenység

1.1 Meleg-, hideg étel

X

2012.05.17

71757180-4721-231-07

8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca Velence, Balaton 7097.
es fő út, 100-as fő út

Mozgóbolt útján folytatott
kereskedelmi tevékenység

1.7 Zöldség-gyümölcs

X

2012.07.04

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és
szőrmeáru, ruházati kiegészítő),
46. Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor,
egyéb használtcikk, régiség)

X

2012.01.23

X

2012.02.14

X

2010.08.19

X

2006.05.29

23330188-4779-113-07

8087 Alcsútdoboz, Szabadság u.
107.

H-P: 09.00-16.00, Sz: 08.00-12.00

TURI-MURI
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2012. január 23.

12. ásványvíz, üdítőital, kávéital, nyers tej

6/2012.

?

Cserna Zsigmond Zoltán,
8086 Felcsút, Fő utca 175.

Etyek Présház Borászati
Kft., 8087 Alcsútdoboz, Hrsz.
2282/1

5784576

07-09-010803

46374608494123100

13394721-1102-113-07

8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca
227.

Országos

ügynöki kiskereskedelem

13. büfétermék
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru,
előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)
1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és
egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz,
bébiétel stb.),
30. Virág és kertészeti cikk

Ügynöki kiskereskedelem

1.2. Kávéital,
alkoholmentesés szeszes ital
1.3. Csomagolt
kávé, dobozos,
illetve
palackozott
alkoholmentesés szeszes ital,

Közvetlen értékesítés, Üzleten
kívüli kereskedelem

8087 Alcsútdoboz, Hrsz. 2282/1

3. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék,
lakástextília, ágynemű, asztalterítő, törölköző, kötőfonal,
hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéséhez szükséges
alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.);
4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és
szőrmeáru, ruházati kiegészítő);
6. Lábbeli- és bőráru;

2. Dohányáru
(dohánytermék,
dohányzáshoz
szükséges kellék);
13. Festék, lakk;
21. Háztartási
tisztítószer, vegyi
áru;

22. Gépjármű- és
motorkerékpárüzemanyag,
7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai motorbenzin, gázolaj,
cikk;
autógáz, gépjárműkenőanyag, hűtőanyag és
adalékanyag;
9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk;
10. Audió- és videóberendezés;
1/2014.

Rack Ház Bt., 2060 Bicske,
Kanizsai u. 5.

07-06-009294

20642442-4719-212-07

8087 Alcsútdoboz, Szabadság utca
86.

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

H-P: 8.00-16.00, Sz: 8.00-12.00

Szerelvény, barkács és gazdabolt
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11. Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.);

12. Telekommunikációs cikk;
26. Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk,
csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék, lovas felszerelés,
kiegészítők stb.);
27. Játékáru;
29. Tapéta, padlóburkoló, szőnyeg, függöny;
30. Virág és kertészeti cikk;
33. Állatgyógyászati termék;
45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék;
57. Nem veszélyes, újrahasznosítható hulladék termék;
ü.szám: 12192/2010

Sátor Krisztina, 8087
Alcsútdoboz, Szabadság u.
142/1.

21691684

60601652127

8087 Alcsútdoboz, Béke utca 1.,
415 hrsz.

23. Háztartási
tüzelőanyag;
36. Pirotechnikai
termék;
37. Mezőgazdasági,
méhészeti és
borászati cikk,
növényvédő szer,
termésnövelő anyag,
a tevékenységhez
szükséges eszköz,
kisgép
(pincegazdasági
felszerelés, vetőmag,
tápszer, kötözőfonal,
zsineg stb.);
55. Ipari vegyi áru;

K: 9.30-18.00, Sz: 12.00-16.00, Cs-P:
Fodrászat, Kozmetika, Szépségápolás
9.30-18.00, Szo: 6.00-14.00
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2014.02.19

2010.09.27
30. Virág és kertészeti cikk

ü.szám: 10822/2010.

Tóthné Tóth Gabriella, 8087
Alcsútdoboz, Szabadság u.
1/27.

?

?

Fejér megye

Mozgóbolt útján folytatott
kereskedelmi tevékenység

42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru

X

2010.07.08

X

2014.03.20

2014.04.03

X

2005.10.28

2014.03.11

43. Emlék- és ajándéktárgy
45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék
1.7. Zöldség- és gyümölcs

3-1/2014.

Grüner Szerviz Kft., 2724
Újlengyel, Petőfi S. u. 48.

13-09-1591-06

24114781-4329-113-13

8087 Alcsútdoboz, Béke utca 1.,
415 hrsz.

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

H-P: 7.00-19.00, Sz: 7.00-13.00

Zöldség-Gyümölcs

40

2/2014.

Vérti Kereskedelmi és
Szolgáltató Bt., 2091 Etyek
Kossuth u. 10.

07-06-013737

22233404-5629-212-07

8087 Alcsútdoboz, 0137/1 hrsz.

üzletben folytatott
kereskedelmi tevékenység

alkalom szerint / igény, illetve
bejelentkezés alapján

Vérti Vadászház
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1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és
egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz,
bébiétel stb.)
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentesés szeszes ital
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru,
előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)
1.1. Meleg-, hideg étel

Sör

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék
1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.)

Bor
Pezsgő
Üdítő italok

