
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

............................................................................................
Dombegyház Nagyközség Önkormányzata

A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján kötelezõ.

A nyilvántartás vezetésére kötelezett: a jegyzõ.



Dolezsán Béla

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2010neve:

címe: 5836 Dombegyház,, Felszabadulás u.57.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

5836 Dombegyház, Felszabadulás u.57.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 4523855

statisztikai szám: 445762444782231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2008.03.12. 2010.01.20.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

2

II. A kereskedelmi tevékenység helye

5836 Dombegyház, Felszabadulás u.57.

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy
egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

1/2010
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2010

vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 1/2010

megnevezéssorszám

3
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

4 Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

6 Lábbeli- és bõráru

Sós Tamás

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2010neve:

címe: 5830 Battonya, , Somogyi Béla u. 17.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

5830 Battonya, Somogyi Béla u.17.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 16983487

statisztikai szám: 656503386622231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2010.07.12.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

5836 Dombegyház, Béke u.29.  Hrsz.:300

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy
egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

2/2010

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 2/2010

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 2/2010

megnevezéssorszám

3
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

4 Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

6 Lábbeli- és bõráru

III / 3. Üzletek 2/2010

5836 Dombegyház, Béke u.29.  Hrsz.:300 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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DOMBI TURIÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 126

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2010.07.12.

Hétfõ 07:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

17:00 - ig

07:30 - tól 17:00 - ig

07:30 - tól 17:00 - ig

07:30 - tól 17:00 - ig

07:30 - tól 17:00 - ig

07:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

Dombegyházi Tej Termelõ és Értékesítõ Betéti Társaság

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2011neve:

címe: 5836 Dombegyház,, Attila u.30.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

5836 Dombegyház,  Attila u.30.

0406009006

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 235805584633212

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2011.12.21.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

5836 Dombegyház, Felszabadulás utca 20.sz.

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy
egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

1/2011

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2011

közvetlen értékesítés

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

NagykereskedelemX

III / 1. Termékkörök 1/2011

megnevezéssorszám

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

III / 3. Üzletek 1/2011

5836 Dombegyház, Felszabadulás utca 20.sz. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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TejgyûjtõÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 471

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2011.12.01.

Hétfõ 06:30 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:30 - ig

06:30 - tól 18:30 - ig

06:30 - tól 18:30 - ig

06:30 - tól 18:30 - ig

06:30 - tól 18:30 - ig

06:30 - tól 18:30 - ig

06:30 - tól 18:30 - ig

Egyéb nyitvatartás:

FLAGA GÁZ KFT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

2/2012neve:

címe: 8000 Székesfehérvár,, Loranger Ipari Telep Sóstói utca 17-19.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8000 Székesfehérvár, Loranger Ipari Telep Sóstói utca 17-19.

0709020400

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 105024004799113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.01.23.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

5836 Dombegyház, Aradi u.12. Hrsz.:325

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy
egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

2/2012

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 2/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 2/2012

megnevezéssorszám

24 Palackos gáz

III / 3. Üzletek 2/2012

5836 Dombegyház, Aradi u.12. Hrsz.:325 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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FLAGAÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 4

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.01.23.

Hétfõ 07:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:30 - ig

07:00 - tól 16:30 - ig

07:00 - tól 16:30 - ig

07:00 - tól 16:30 - ig

07:00 - tól 16:30 - ig

07:00 - tól 11:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

FLAGA GÁZ KFT.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2012neve:

címe: 8000 Székesfehérvár,, LORANGER Ipari Telep Sóstói utca 17-19.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

8000 Székesfehérvár, LORANGER Ipari Telep Sóstói utca 17-19.

0709020400

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 105024004799113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.01.23.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

5836 Dombegyház, Felszabadulás u.81. Hrsz.:966

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy
egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

3/2012

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 3/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 3/2012

megnevezéssorszám

24 Palackos gáz

III / 3. Üzletek 3/2012

5836 Dombegyház, Felszabadulás u.81. Hrsz.:966 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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FLAGAÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 4

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.01.23.

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 18:00 - ig

06:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:

TOBO KISÜSTI Szeszfõzõ és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû
Társaság

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2012neve:

címe: 5836 Dombegyház,, Külterület 0173/4 hrsz.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

5836 Dombegyház, Külterület 0173/4 hrsz.

0409009428

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 149440511101113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.04.02. 2012.09.01.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

5836 Dombegyház, Külterület 0173/4 hrsz.

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy
egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

4/2012

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 4/2012

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 4/2012

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

III / 2. Jövedéki termékek 4/2012

megnevezés

alkoholtermék
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 4/2012

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 4/2012

megnevezéssorszám

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, sütõipari termék

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt 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, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítõ termék (gyógynövény, biotermék, testépítõ szer stb)

III / 2. Jövedéki termékek 4/2012

megnevezés

alkoholtermék
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 4/2012

üzleten kívüli kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 4/2012

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

III / 2. Jövedéki termékek 4/2012

megnevezés

alkoholtermék

III / 3. Üzletek 4/2012

5836 Dombegyház, Külterület 0173/4 hrsz. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Palackos ItalárúÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 6

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2012.04.02.

Hétfõ 08:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 16:00 - ig

08:00 - tól 13:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Kocsis Istvánné

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

5/2012neve:

címe: 5836 Dombegyház,, Táncsics u.1.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

5836 Dombegyház, Táncsics u.1.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 28001090

statisztikai szám: 658291834782231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2012.05.04.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

15

II. A kereskedelmi tevékenység helye

5836 Dombegyház, Táncsics u.1

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy
egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

5/2012
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 5/2012

vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 5/2012

megnevezéssorszám

3
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

4 Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

6 Lábbeli- és bõráru

Stuber Sándor

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

1/2013neve:

címe: 5836 Dombegyház,, Futó utca 6.sz.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

5836 Dombegyház, Sugár úti Tanya, hrsz: 0220/1

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 3916123

statisztikai szám: 447053230111231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2013.01.10.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

5836 Dombegyház, Sugár úti Tanya, hrsz: 0220/1

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy
egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

1/2013

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 1/2013

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 1/2013

megnevezéssorszám

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.11 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

14 Vasáru, barkács, és építési anyag

22
Gépjármû- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármû-kenõanyag, -
hûtõanyag és adalékanyag

23 Háztartási tüzelõanyag

24 Palackos gáz

17



49 Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék

III / 2. Jövedéki termékek 1/2013

megnevezés

ásványolaj

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 1/2013

5836 Dombegyház, Sugár úti Tanya, hrsz: 0220/1 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

BenzinkútÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 350

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2013.01.10.

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Ötvös Gyula

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

3/2013neve:

címe: 5837 Kisdombegyház,, Kossuth u.16.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

5837 Kisdombegyház, Kossuth u.16.

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 32494113

statisztikai szám: 770937415630231

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2013.04.13. 2013.05.18.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.

19

II. A kereskedelmi tevékenység helye

5836 Dombegyház, Béke u.2/A.

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy
egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

3/2013
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II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 3/2013

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Igen Igen

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

X

III / 1. Termékkörök 3/2013

megnevezéssorszám

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.11 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

III / 2. Jövedéki termékek 3/2013

megnevezés

alkoholtermék

sör

bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek 3/2013

5836 Dombegyház, Béke u.2/A. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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SörbárÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 60

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége: 50

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2013.04.13.

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

06:00 - tól 21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Tabacum Bt.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

4/2013neve:

címe: 5747 Almáskamarás,, Szent István Király u.22.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

5747 Almáskamarás,, Szent István Király u.22.

0406009121

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 243689280000000

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2013.07.01.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

5836 Dombegyház, Felszabadulás u.59.

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy
egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

4/2013

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 4/2013

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 4/2013

megnevezéssorszám

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

2 Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék)

17 Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

III / 2. Jövedéki termékek 4/2013

megnevezés

alkoholtermék

sör

22



bor

pezsgõ

köztes alkoholtermék

dohánygyártmány

III / 3. Üzletek 4/2013

5836 Dombegyház, Felszabadulás u.59. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

Nemzeti DohányboltÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 20

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2013.07.01.

Hétfõ 06:00 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig

06:00 - tól 20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Kormi-Duo Szolgáltató Kft.

I. A kereskedõ Nyilvántartás
száma

5/2013neve:

címe: 5830 Battonya,, Bajcsy Zs.E.u.36.

székhelye:

cégjegyzékszáma:

5830 Battonya,  Bajcsy Zs.E.u. 36.

0409007553

kistermelõ regisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:

statisztikai szám: 139983700141113

I / 1. A kereskedelmi tevékenység

kezdése: módosítása: megszûnése:2013.07.05.

Ha több kereskedelmi helye és formája van akkor a II. és a III. blokk ismétlõdni fog. Az
adott blokkok jobb oldalán jelenik meg a nyilvántartási szám, hogy melyik kereskedõhöz
tartozik.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

5836 Dombegyház, Felszabadulás utca 13/2.

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési terület jegyzéke, a mûködési
területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a
megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

Csomagküldõ kereskedelem esetében a mûködési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy
egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

5/2013

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 5/2013

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 5/2013

megnevezéssorszám

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.11 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

3
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

4 Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

5 Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

6 Lábbeli- és bõráru
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7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

9 Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

10 Audió- és videóberendezés

11 Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb)

12 Telekommunikációs cikk

14 Vasáru, barkács, és építési anyag

15 Szaniteráru

16 Könyv

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

19 Számítógépes hardver- és szoftver termék

20 Illatszer, drogéria

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru

22
Gépjármû- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármû-kenõanyag, -
hûtõanyag és adalékanyag

23 Háztartási tüzelõanyag

24 Palackos gáz

25 Óra- és ékszer

26
Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)

27 Játékáru

28
Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérõ, hallókészülék, ortopéd cipõ,
mankó stb)

29 Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny

30 Virág és kertészeti cikk

32 Állateledel, takarmány

37
Mezõgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédõ szer, termésnövelõ anyag, a
tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetõmag, tápszer,
kötözõfonal, zsineg stb)

38 Fotócikk

39 Optikai cikk

42 Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43 Emlék- és ajándéktárgy
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45 Kreatív-hobbi és dekorációs termék

46 Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

49 Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék

50 Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék

II / 1.  A kereskedelmi tevékenység formája 5/2013

csomagküldõ kereskedelem

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

szeszesital
kimérést

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)

bekezdésében
meghatáro-

zott tevékenységet

Megnevezése

Nem Nem

Kereskedelmi  ügynöki
tevékenység

Kiskereskedelem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

X

III / 1. Termékkörök 5/2013

megnevezéssorszám

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

1.11 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

3
Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)

4 Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)

5 Babatermék (csecsemõ- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási
cikk stb)

6 Lábbeli- és bõráru

7 Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

9 Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

10 Audió- és videóberendezés

11 Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb)

12 Telekommunikációs cikk

14 Vasáru, barkács, és építési anyag

15 Szaniteráru
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16 Könyv

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

19 Számítógépes hardver- és szoftver termék

20 Illatszer, drogéria

21 Háztartási tisztítószer, vegyi áru

22
Gépjármû- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármû-kenõanyag, -
hûtõanyag és adalékanyag

23 Háztartási tüzelõanyag

24 Palackos gáz

25 Óra- és ékszer

26
Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)

27 Játékáru

28 Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérõ, hallókészülék, ortopéd cipõ,
mankó stb)

29 Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny

30 Virág és kertészeti cikk

32 Állateledel, takarmány

37
Mezõgazdasági, méhészeti és borászati cikk, növényvédõ szer, termésnövelõ anyag, a
tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép (pincegazdasági felszerelés, vetõmag, tápszer,
kötözõfonal, zsineg stb)

38 Fotócikk

39 Optikai cikk

42 Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43 Emlék- és ajándéktárgy

45 Kreatív-hobbi és dekorációs termék

46 Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

49 Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék

50 Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék

III / 3. Üzletek 5/2013

5836 Dombegyház, Felszabadulás utca 13/2. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Kormi Gazda Boltja és TüzéptelepeÜzlet elnevezése:

alapterülete (m2): 953

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja: 2013.07.05.

Hétfõ 07:11 - tól

Nyitvatartás ideje

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

13:17 - ig

07:11 - tól 13:17 - ig

07:11 - tól 13:17 - ig

07:11 - tól 13:17 - ig

07:11 - tól 13:17 - ig

08:00 - tól 12:00 - ig

- tól - ig

Egyéb nyitvatartás:
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