
Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

1 

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye 

Az üzlet elnevezése: 

Iparcikkbolt 

Neve: Szatócs ’97  Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság A kereskedelmi tevékenység címe: 7011 Alap, Fő út 175. 

Címe: 7011 Alap, Fő út 175. 

Nyitvatartási ideje Székhelye: 7011 Alap, Béke utca 20. Helyrajzi szám: 

Hétfő --- cégjegyzékszám: 07 06006733 kistermelői reg. sz.: Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal 

jegyzéke: --- Kedd 7:30-12, 13-17 vállalkozói ig. sz.: statisztikai sz.: 22079347 4719 212 07 

Szerda 7:30-12, 13-17 Az üzlet 

alapterülete (m
2
): 

140 

Vendéglátó üzlet esetén 

a befogadóképessége: -- 

A ker-i tev. 

megkezdésének 

időpontja: 1997.02.27. 
Csütörtök 7:30-12, 13-17 Üzletek kívüli kereskedés és csomagküldő ker. esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy megye, 

illetve az országos jelleg megjelölése: --- 
Péntek 7:30-12, 13-17 A vásárlók könyve használata vételének 

időpontja: 1997.02.27 

A ker-i tev. 

módosításának 

időpontja:--- 
Szombat 7:30-12 Csomagküldő ker. esetében a működési terülével érintett települések, 

vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Vasárnap --- A ker-i tev. 

megszűnésének 

időpontja:2013. 03. 06 

A ker-i 

tev. helye: 

A ker-i 

tev. 

formája: 

Termék Jövedéki 

termékek 

megnev: 

A ker-i tev. 

jellege: 

Az üzletben folytatnak Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött ker-i tev-et 

folytat 

sorszáma megnev: szeszes 

ital 

kimérést 

a 210/2009. 
(IX. 29.) 

Korm. rend. 

22.§ (1) 
bek.ében 

meghat. tev-

et. 

a külön engedély 

alapján forgalmazott 

termékek 

a külön 

engedélyt 

kiállító 

hatóság 

megnev. 

a külön engedély 

3 

mel

lék 

6 

mel

lék 
köre megnev. száma hatálya 

üzlet kis  3 Textil --- kiskereskedelem nem nem --- --- --- --- --- 

 4 Ruházat 

 6 Lábbeli- és 

bőráru 

   7 lakberendez

és, 

háztartási 

felszerelés, 

világítástech

nikai cikk; 

         

   9 Villamos          



háztartási 

készülék és 

villamossági 

cikk 

 13 Festék, lakk 

 14 Vasáru, 

barkács, és 

építési anyag 

 16 Könyv 

 17 Újság, 

napilap, 

folyóirat, 

periodikus 

kiadvány 

 18 Papír- és 

írószer, 

művészellátó 

cikk 

 21 Háztartási 

tisztítószer, 

vegyi áru 

 25 Óra- és 

ékszer 

 26 Sportszer, 

sporteszköz 

 27 Játékáru 

 29 Tapéta, 

padlóburkoló

, szőnyeg, 

függöny 

 30 Virág és 

kertészeti 

cikk 

 37 Mezőgazdasá

gi, méhészeti 

és borászati 

cikk, 

növényvédő 



szer, 

termésnövelő 

anyag, a   

      

tevékenységh

ez szükséges 

eszköz, 

kisgép 

  32 Állateledel 

 43 Emlék- és 

ajándéktárgy 

 

  



Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

1 

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye 

Az üzlet elnevezése: 

Iparcikkbolt 

Neve: Szatócs ’97  Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság A kereskedelmi tevékenység címe: 7011 Alap, Fő út 175. 

Címe: 7011 Alap, Fő út 175. 

Nyitvatartási ideje Székhelye: 7011 Alap, Béke utca 20. Helyrajzi szám: 

Hétfő --- cégjegyzékszám: 07 06006733 kistermelői reg. sz.: Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal 

jegyzéke: --- Kedd 7:30-12, 13-17 vállalkozói ig. sz.: statisztikai sz.: 22079347 4719 212 07 

Szerda 7:30-12, 13-17 Az üzlet 

alapterülete (m
2
): 

140 

Vendéglátó üzlet esetén 

a befogadóképessége: -- 

A ker-i tev. 

megkezdésének 

időpontja: 2013. 04. 08 
Csütörtök 7:30-12, 13-17 Üzletek kívüli kereskedés és csomagküldő ker. esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy megye, 

illetve az országos jelleg megjelölése: --- 
Péntek 7:30-12, 13-17 A vásárlók könyve használata vételének 

időpontja: 2013. 04. 08. 

A ker-i tev. 

módosításának 

időpontja:--- 
Szombat 7:30-12 Csomagküldő ker. esetében a működési terülével érintett települések, 

vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Vasárnap --- A ker-i tev. 

megszűnésének 

időpontja:--- 

A ker-i 

tev. helye: 

A ker-i 

tev. 

formája: 

Termék Jövedéki 

termékek 

megnev: 

A ker-i tev. 

jellege: 

Az üzletben folytatnak Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött ker-i tev-et 

folytat 

sorszáma megnev: szeszes 

ital 

kimérést 

a 210/2009. 
(IX. 29.) 

Korm. rend. 

22.§ (1) 
bek.ében 

meghat. tev-

et. 

a külön engedély 

alapján forgalmazott 

termékek 

a külön 

engedélyt 

kiállító 

hatóság 

megnev. 

a külön engedély 

3 

mel

lék 

6 

mel

lék 
köre megnev. száma hatálya 

üzlet kis  3 Textil --- kiskereskedelem nem nem --- --- --- --- --- 

4 4 Ruházat 

6 6 Lábbeli- és 

bőráru 

  7 7 lakberendez

és, 

háztartási 

felszerelés, 

világítástech

nikai cikk; 

         

  9 9 Villamos          



háztartási 

készülék és 

villamossági 

cikk 

  10 10 Audió- és 

videóberend

ezés 

         

11 11 Audiovizuáli

s termék 

12 12 Telekommun

ikációs cikk 

13 13 Festék, lakk 

14 14 Vasáru, 

barkács, és 

építési anyag 

15 15 Szaniteráru 

17 17 Újság, 

napilap, 

folyóirat, 

periodikus 

kiadvány 

18 18 Papír- és 

írószer, 

művészellátó 

cikk 

19 19 Számítógépe

s hardver- és 

szoftver 

termék 

20 20 Illatszer, 

drogéria 

21 21 Háztartási 

tisztítószer, 

vegyi áru 

22 22 Gépjármű- és 

motorkerékp

ár-

üzemanyag, 



motorbenzin, 

gázolaj, 

autógáz, 

gépjármű-              

      

kenőanyag, - 

hűtőanyag és 

adalékanyag 

23 23 Háztartási 

tüzelőanyag 

24 24 Palackos gáz 

25 25 Óra- és 

ékszer 

26 26 Sportszer, 

sporteszköz 

27 27 Játékáru 

29 29 Tapéta, 

padlóburkoló

, szőnyeg, 

függöny 

30 30 Virág és 

kertészeti 

cikk 

32 32 Állateledel, 

takarmány 

33 33 Állatgyógyás

zati termék 

36 36 Pirotechnikai 

termék 

37 37 Mezőgazdasá

gi, méhészeti 

és borászati 

cikk, 

növényvédő 

szer, 

termésnövelő 

anyag, a   

      



tevékenységh

ez szükséges 

eszköz, 

kisgép 

38 38 Fotócikk 

39 39 Optikai cikk 

42 42 Díszműáru, 

műalkotás, 

népművészet

i és 

iparművészet

i áru 

43 43 Emlék- és 

ajándéktárgy 

45 45 Kreatív-

hobbi és 

dekorációs 

termék 

46 46 Használtcikk 

50 50 Motorkerékp

ár, 

motorkerékp

ár-alkatrész 

és –tartozék 

52 52 Mezőgazdasá

gi ipari gép, 

berendezés 

53 53 Irodagép,-

berendezés, 

irodabútor 

55 55 Ipari vegyi 

áru 

 

  



Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről 

 
A nyilvántartásba vétel száma:  

4/4 

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye 

Az üzlet elnevezése: 

Vegyesbolt 

Neve: Köő Imre Károly A kereskedelmi tevékenység címe: 7011 Alap, Fő út 236. 

Címe: 7011 Alap, Árpád utca 27 

Nyitvatartási ideje Székhelye: 7011 Alap, Fő út 236. 

Hétfő 6:30-10:30 cégjegyzékszám: 4657719 kistermelői reg. sz.: Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal 

jegyzéke: --- Kedd 6:30-10:30 vállalkozói ig. sz.: statisztikai sz.: 46200099 1071 231 07 

Szerda 6:30-10:30 Az üzlet 

alapterülete (m
2
): 

20 

Vendéglátó üzlet esetén 

a befogadóképessége: -- 

A ker-i tev. 

megkezdésének 

időpontja: 1997.02.27. 
Csütörtök 6:30-10:30 Üzletek kívüli kereskedés és csomagküldő ker. esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy megye, 

illetve az országos jelleg megjelölése: --- 
Péntek 6:30-10:30 A vásárlók könyve használata vételének 

időpontja: 1997.02.27 

A ker-i tev. 

módosításának 

időpontja:--- 
Szombat 6:30-10:30 Csomagküldő ker. esetében a működési terülével érintett települések, 

vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Vasárnap --- A ker-i tev. 

megszűnésének 

időpontja:--- 

A ker-i 

tev. helye: 

A ker-i 

tev. 

formája: 

Termék Jövedéki 

termékek 

megnev: 

A ker-i tev. 

jellege: 

Az üzletben folytatnak Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött ker-i tev-et 

folytat 

sorszáma megnev: szeszes 

ital 

kimérést 

a 210/2009. 

(IX. 29.) 

Korm. rend. 
22.§ (1) 

bek.ében 

meghat. tev-

et. 

a külön engedély 

alapján forgalmazott 

termékek 

a külön 

engedélyt 

kiállító 

hatóság 

megnev. 

a külön engedély 

3 

mel

lék 

6 

mel

lék 

köre megnev. száma hatálya 

üzlet kis  1.3 Csomagolt 

kávé 

alkohol kiskereskedelem nem nem --- --- --- --- --- 

 1.5 Hentesáru 

 1.7 Zöldség 

gyümölcs 

 1.8 Kenyér és 

pékáru 

 1.9 Édességáru 

 1.10 Tej, 

tejtermék 



 1.11 Egyéb 

élelmiszer 

 21 Háztartási 

tisztítószer 

              

 

  



Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

7 

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye 

Az üzlet elnevezése: 

Élelmiszerbolt 

Neve: Csanádi Györgyné A kereskedelmi tevékenység címe: 7011 Alap, Kossuth 

Lajos utca 52/a Címe: 7011 Alap, Kossuth Lajos utca 52/a 

Nyitvatartási ideje Székhelye: 7011 Alap, Kossuth Lajos utca 52/a 

Hétfő 6:30-11, 14-17 cégjegyzékszám: 5071435 kistermelői reg. sz.: Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal 

jegyzéke: --- Kedd 6:30-11, 14-17 vállalkozói ig. sz.: statisztikai sz.: 46599131 4711 231 07 

Szerda 6:30-11, 14-17 Az üzlet 

alapterülete (m
2
):  

X 

Vendéglátó üzlet esetén 

a befogadóképessége: -- 

A ker-i tev. 

megkezdésének 

időpontja: 1997.05.22 
Csütörtök 6:30-11, 14-17 Üzletek kívüli kereskedés és csomagküldő ker. esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Péntek 6:30-11, 14-17 A vásárlók könyve használata vételének 

időpontja: 1997.05.22 

A ker-i tev. 

módosításának 

időpontja:--- 
Szombat 6:30-12 Csomagküldő ker. esetében a működési terülével érintett települések, 

vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Vasárnap 8-10 A ker-i tev. 

megszűnésének 

időpontja:2013. 05. 27 

A ker-i 

tev. helye: 

A ker-i 

tev. 

formája: 

Termék Jövedéki 

termékek 

megnev: 

A ker-i tev. 

jellege: 

Az üzletben folytatnak Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött ker-i tev-et 

folytat 

sorszáma megnev: szeszes 

ital 

kimérést 

a 210/2009. 
(IX. 29.) 

Korm. rend. 

22.§ (1) 
bek.ében 

meghat. tev-

et. 

a külön engedély 

alapján forgalmazott 

termékek 

a külön 

engedélyt 

kiállító 

hatóság 

megnev. 

a külön engedély 

3 

mel

lék 

6 

mel

lék 
köre megnev. száma hatálya 

üzlet kis  1.3 Csomagolt 

kávé 

alkohol kiskereskedelem nem nem --- --- --- --- --- 

 1.5 Hentesáru 

 1.7 Zöldség 

gyümölcs 

 1.8 Kenyér és 

pékáru 

 1.9 Édességáru 

 1.10 Tej, 

tejtermék 



 1.11 Egyéb 

élelmiszer 

 21 Háztartási 

tisztítószer 

              

 

  



Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

9/1 

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye 

Az üzlet elnevezése: 

Élelmiszerbolt 

Neve: Tóth Istvánné A kereskedelmi tevékenység címe:  7011 Alap, Fő út 270 

Címe: 7011 Alap, Fő út 262/a 

Nyitvatartási ideje Székhelye: 7011 Alap, Béke utca 4 

Hétfő 6-11, 13:30-16:30 cégjegyzékszám: 3822979 kistermelői reg. sz.: Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal 

jegyzéke: --- Kedd 6-11, 13:30-16:30 vállalkozói ig. sz.: statisztikai sz.: 46229175 4711 231 07 

Szerda 6-11, 13:30-16:30 Az üzlet 

alapterülete (m
2
): 

20 

Vendéglátó üzlet esetén 

a befogadóképessége: -- 

A ker-i tev. 

megkezdésének 

időpontja: 2008. 09. 11 
Csütörtök 6-11, 13:30-16:30 Üzletek kívüli kereskedés és csomagküldő ker. esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Péntek 6-11, 13:30-16:30 A vásárlók könyve használata vételének 

időpontja: 2008. 09. 11 

A ker-i tev. 

módosításának 

időpontja:--- 
Szombat 6-11 Csomagküldő ker. esetében a működési terülével érintett települések, 

vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Vasárnap --- A ker-i tev. 

megszűnésének 

időpontja:--- 

A ker-i 

tev. helye: 

A ker-i 

tev. 

formája: 

Termék Jövedéki 

termékek 

megnev: 

A ker-i tev. 

jellege: 

Az üzletben folytatnak Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött ker-i tev-et 

folytat 

sorszáma megnev: szeszes 

ital 

kimérést 

a 210/2009. 
(IX. 29.) 

Korm. rend. 

22.§ (1) 
bek.ében 

meghat. tev-

et. 

a külön engedély 

alapján forgalmazott 

termékek 

a külön 

engedélyt 

kiállító 

hatóság 

megnev. 

a külön engedély 

3 

mel

lék 

6 

mel

lék 
köre megnev. száma hatálya 

üzlet kis  1.3 Csomagolt 

kávé 

alkohol kiskereskedelem nem nem --- --- --- --- --- 

 1.5 Hentesáru 

 1.7 Zöldség 

gyümölcs 

 1.8 Kenyér és 

pékáru 

 1.9 Édességáru 

 1.10 Tej, 

tejtermék 



 1.11 Egyéb 

élelmiszer 

 21 Háztartási 

tisztítószer 

   32 Állateledel          

              

 

  



Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

11 

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye 

Az üzlet elnevezése: 

Alapozó Falatozó 

Neve: Kiss József A kereskedelmi tevékenység címe:  7011 Alap, Fő út 214 

Címe: 7011 Alap, Fő utca 289/c 

Nyitvatartási ideje Székhelye: 7011 Alap, Fő utca 289/c 

Hétfő 6:00-22:00 cégjegyzékszám: 32219880 kistermelői reg. sz.: Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal 

jegyzéke:  Kedd 6:00-22:00 vállalkozói ig. sz.: statisztikai sz.: 77018971563023107 

Szerda 6:00-22:00 Az üzlet 

alapterülete (m
2
): 

73 

Vendéglátó üzlet esetén 

a befogadóképessége:  

50 fő 

A ker-i tev. 

megkezdésének 

időpontja: 2013. 05. 02 
Csütörtök 6:00-22:00 Üzletek kívüli kereskedés és csomagküldő ker. esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Péntek 6:00-24:00 A vásárlók könyve használata vételének 

időpontja: 2012. 05. 02 

A ker-i tev. 

módosításának 

időpontja:--- 
Szombat 6:00-24:00 Csomagküldő ker. esetében a működési terülével érintett települések, 

vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Vasárnap 6:00-22:00 A ker-i tev. 

megszűnésének 

időpontja: --- 

A ker-i 

tev. helye: 

A ker-i 

tev. 

formája: 

Termék Jövedéki 

termékek 

megnev: 

A ker-i tev. 

jellege: 

Az üzletben folytatnak Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött ker-i tev-et 

folytat 

sorszáma megnev: szeszes 

ital 

kimérést 

a 210/2009. 
(IX. 29.) 

Korm. rend. 

22.§ (1) 
bek.ében 

meghat. tev-

et. 

a külön engedély 

alapján forgalmazott 

termékek 

a külön 

engedélyt 

kiállító 

hatóság 

megnev. 

a külön engedély 

3 

mel

lék 

6 

mel

lék 

köre megnev. száma hatálya 

 kis  1.2 Kávéital, 

alkoholment

es és 

szeszesital 

alkohol kiskereskedelem nem nem --- --- --- --- --- 

 1.3 Csomagolt 

kávé, 

dobozos, 

illetve 

palackozott 

alkoholment

es és 



szeszesital 

 1.4  

   

   

   

 



  



Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

11/6 

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye 

Az üzlet elnevezése: 

Alapozó 

Neve: Rácz János A kereskedelmi tevékenység címe:  7011 Alap, Fő út 214 

Címe: 2422 Mezőfalva,  Fehérvári út 2104. 

Nyitvatartási ideje Székhelye: 2422 Mezőfalva,  Fehérvári út 2104. 

Hétfő 6-22 cégjegyzékszám: 20663926 kistermelői reg. sz.: Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal 

jegyzéke: --- Kedd 6-22 vállalkozói ig. sz.: statisztikai sz.: 60397737 5630 231 07 

Szerda 6-22 Az üzlet 

alapterülete (m
2
): 

80 

Vendéglátó üzlet esetén 

a befogadóképessége: -- 

A ker-i tev. 

megkezdésének 

időpontja: 2010. 04. 15 
Csütörtök 6-22 Üzletek kívüli kereskedés és csomagküldő ker. esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Péntek 6-00 A vásárlók könyve használata vételének 

időpontja: 2010. 04. 15 

A ker-i tev. 

módosításának 

időpontja:--- 
Szombat 6-00 Csomagküldő ker. esetében a működési terülével érintett települések, 

vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Vasárnap 6-22 A ker-i tev. 

megszűnésének 

időpontja:2013. 03. 31 

A ker-i 

tev. helye: 

A ker-i 

tev. 

formája: 

Termék Jövedéki 

termékek 

megnev: 

A ker-i tev. 

jellege: 

Az üzletben folytatnak Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött ker-i tev-et 

folytat 

sorszáma megnev: szeszes 

ital 

kimérést 

a 210/2009. 
(IX. 29.) 

Korm. rend. 

22.§ (1) 
bek.ében 

meghat. tev-

et. 

a külön engedély 

alapján forgalmazott 

termékek 

a külön 

engedélyt 

kiállító 

hatóság 

megnev. 

a külön engedély 

3 

mel

lék 

6 

mel

lék 
köre megnev. száma hatálya 

üzlet kis  1.1 hideg, m. 

étel 

alkohol  kiskereskedelem nem nem --- --- --- --- --- 

 1.2 Kávéital, 

alkoholment

es- és 

szeszes ital 

 1.3 dobozos 

palack. alk. 

   1.9 édesség          

              



 

 

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

12 

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye 

Az üzlet elnevezése: 

Pékség 

Neve: Köő Imre Károly A kereskedelmi tevékenység címe: 7011 Alap, Fő út 236. 

Címe: 7011 Alap, Árpád utca 27 

Nyitvatartási ideje Székhelye: 7011 Alap, Fő út 236. 

Hétfő --- cégjegyzékszám: 4657719 kistermelői reg. sz.: Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal 

jegyzéke: --- Kedd --- vállalkozói ig. sz.: statisztikai sz.: 46200099 1071 231 07 

Szerda --- Az üzlet 

alapterülete (m
2
):  

X 

Vendéglátó üzlet esetén 

a befogadóképessége: -- 

A ker-i tev. 

megkezdésének 

időpontja: 1997. 07. 14 
Csütörtök --- Üzletek kívüli kereskedés és csomagküldő ker. esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy megye, 

illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Péntek --- A vásárlók könyve használata vételének 

időpontja: 1997. 07. 14 

A ker-i tev. 

módosításának 

időpontja:--- 
Szombat --- Csomagküldő ker. esetében a működési terülével érintett települések, 

vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Vasárnap --- A ker-i tev. 

megszűnésének 

időpontja:--- 

A ker-i 

tev. helye: 

A ker-i 

tev. 

formája: 

Termék Jövedéki 

termékek 

megnev: 

A ker-i tev. 

jellege: 

Az üzletben folytatnak Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött ker-i tev-et 

folytat 

sorszáma megnev: szeszes 

ital 

kimérést 

a 210/2009. 
(IX. 29.) 

Korm. rend. 

22.§ (1) 
bek.ében 

meghat. tev-

et. 

a külön engedély 

alapján forgalmazott 

termékek 

a külön 

engedélyt 

kiállító 

hatóság 

megnev. 

a külön engedély 

3 

mel

lék 

6 

mel

lék 

köre megnev. száma hatálya 

üzlet kis  1.8 Kenyér és 

pékáru 

--- kiskereskedelem nem nem --- --- --- --- --- 

   

   

   

   

 

  



Nyilvántartás a engedéllyel rendelkező üzletekről 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

13/1 

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye 

Az üzlet elnevezése: 

Tápbolt 

Neve: Pordán Miklósné A kereskedelmi tevékenység címe:  7011 Alap, Árpád út 

23 Címe: 7011 Alap, Árpád út 23 

Nyitvatartási ideje Székhelye: 7011 Alap, Árpád út 23 

Hétfő 8-12 / 16-20 cégjegyzékszám: 4878215 kistermelői reg. sz.: Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal 

jegyzéke: --- Kedd 8-12 / 16-20 vállalkozói ig. sz.: statisztikai sz.: 61616518 4778 231 07 

Szerda 8-12 / 16-20 Az üzlet 

alapterülete (m
2
):  

Vendéglátó üzlet esetén 

a befogadóképessége: -- 

A ker-i tev. 

megkezdésének 

időpontja: 2008. 09. 15 
Csütörtök 8-12 / 16-20 Üzletek kívüli kereskedés és csomagküldő ker. esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Péntek 8-12 / 16-20 A vásárlók könyve használata vételének 

időpontja: 2008. 09. 15 

A ker-i tev. 

módosításának 

időpontja:--- 
Szombat 8-12 / 16-20 Csomagküldő ker. esetében a működési terülével érintett települések, 

vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Vasárnap 8-12 / 16-20 A ker-i tev. 

megszűnésének 

időpontja: 2011. 02. 03 

A ker-i 

tev. helye: 

A ker-i 

tev. 

formája: 

Termék Jövedéki 

termékek 

megnev: 

A ker-i tev. 

jellege: 

Az üzletben folytatnak Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött ker-i tev-et 

folytat 

sorszáma: megnev: szeszes 

ital 

kimérést 

a 210/2009. 
(IX. 29.) 

Korm. rend. 

22.§ (1) 
bek.ében 

meghat. tev-

et. 

a külön engedély 

alapján forgalmazott 

termékek 

a külön 

engedélyt 

kiállító 

hatóság 

megnev. 

a külön engedély 

3 

mel

lék 

6 

mel

lék 
köre megnev. száma hatálya 

üzlet kis  3.2 állateledel, 

takarmány 

--- kiskereskedelem nem nem --- --- --- --- --- 

   

   

 

  



Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

14 

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye 

Az üzlet elnevezése: 

Virágbolt 

Neve: Zsigmond Györgyné A kereskedelmi tevékenység címe:  

7011 Alap, Honvéd út 14 Címe: 7011 Alap, Honvéd út 14 

Nyitvatartási ideje Székhelye: 7011 Alap, Honvéd út 14 

Hétfő 8-12 cégjegyzékszám: 4610095 kistermelői reg. sz.: Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal 

jegyzéke: --- Kedd 8-12; 12-15 vállalkozói ig. sz.: statisztikai sz.: 46209366 4776 231 07 

Szerda 8-12; 12-15 Az üzlet 

alapterülete (m
2
):  

60 

Vendéglátó üzlet esetén 

a befogadóképessége: -- 

A ker-i tev. 

megkezdésének 

időpontja: 1997. 08. 21 
Csütörtök --- Üzletek kívüli kereskedés és csomagküldő ker. esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Péntek 8-12; 12-15 A vásárlók könyve használata vételének 

időpontja: 1997. 08. 21 

A ker-i tev. 

módosításának 

időpontja:--- 
Szombat 8-12 Csomagküldő ker. esetében a működési terülével érintett települések, 

vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Vasárnap --- A ker-i tev. 

megszűnésének 

időpontja:--- 

A ker-i 

tev. 

helye: 

A ker-i 

tev. 

formája: 

Termék Jövedéki 

termékek 

megnev: 

A ker-i tev. 

jellege: 

Az üzletben folytatnak Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött ker-i tev-et 

folytat 

sorszáma megnev: szeszes 

ital 

kimérést 

a 210/2009. 
(IX. 29.) 

Korm. rend. 

22.§ (1) 
bek.ében 

meghat. tev-

et. 

a külön engedély 

alapján forgalmazott 

termékek 

a külön 

engedélyt 

kiállító 

hatóság 

megnev. 

a külön engedély 

3 

mel

lék 

6 

mell

ék 

köre megnev. száma hatálya 

üzlet kis  30 virág --- kiskereskedelem nem nem --- --- --- --- --- 

 43 ajándéktárg

y 

   

   

   

 

  



Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

20 

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye 

Az üzlet elnevezése: 

Járműalkatrész 

Neve: Molnár Istvánné A kereskedelmi tevékenység címe:  

7011 Alap, Fő út 144 Címe: 7011 Alap, Dózsa György utca 47 

Nyitvatartási ideje Székhelye: 7011 Alap, Dózsa György utca 47 

Hétfő 8-12; 13:30-17 cégjegyzékszám: 4057779 kistermelői reg. sz.: Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal 

jegyzéke: --- Kedd 8-12; 13:30-17 vállalkozói ig. sz.: statisztikai sz.: 4646341 4532 231 07 

Szerda 8-12; 13:30-17 Az üzlet 

alapterülete (m
2
):  

28 

Vendéglátó üzlet esetén 

a befogadóképessége: -- 

A ker-i tev. 

megkezdésének 

időpontja: 1997. 08. 21 
Csütörtök 8-12; 13:30-17 Üzletek kívüli kereskedés és csomagküldő ker. esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Péntek 8-12; 13:30-17 A vásárlók könyve használata vételének 

időpontja: 1997. 08. 21 

A ker-i tev. 

módosításának 

időpontja:--- 
Szombat 8-12 Csomagküldő ker. esetében a működési terülével érintett települések, 

vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Vasárnap --- A ker-i tev. 

megszűnésének 

időpontja:--- 

A ker-i 

tev. helye: 

A ker-i 

tev. 

formája: 

Termék Jövedéki 

termékek 

megnev: 

A ker-i tev. 

jellege: 

Az üzletben folytatnak Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött ker-i tev-et 

folytat 

sorszáma megnev: szeszes 

ital 

kimérést 

a 210/2009. 
(IX. 29.) 

Korm. rend. 

22.§ (1) 
bek.ében 

meghat. tev-

et. 

a külön engedély 

alapján forgalmazott 

termékek 

a külön 

engedélyt 

kiállító 

hatóság 

megnev. 

a külön engedély 

3 

mel

lék 

6 

mel

lék 
köre megnev. száma hatálya 

üzlet kis  49 Személygép

jármű és 

egyéb 

gépjármű 

--- kiskereskedelem nem nem --- --- --- --- --- 

 14 vas- 

barkácsárú 

 52 mezőgazdas

ági 

berendezés 

 



Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

21 

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye 

Az üzlet elnevezése: 

Bazár-Ajándék  

Neve: Magyar Posta Zrt. A kereskedelmi tevékenység címe:  

7011 Alap, Fő út 144 Címe: 7011 Alap, Dózsa György utca 37 

Nyitvatartási ideje Székhelye: Budapest 1138, Dunavirág utca 2-6 

Hétfő 8-16 cégjegyzékszám: 01 10 042463 kistermelői reg. sz.: Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal 

jegyzéke: --- Kedd 8-16 vállalkozói ig. sz.: statisztikai sz.: 10901232 5310 114 01 

Szerda 8-16 Az üzlet 

alapterülete (m
2
):  

28 

Vendéglátó üzlet esetén 

a befogadóképessége: -- 

A ker-i tev. 

megkezdésének 

időpontja: 1997. 08. 21 
Csütörtök 8-16 Üzletek kívüli kereskedés és csomagküldő ker. esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Péntek 8-16 A vásárlók könyve használata vételének 

időpontja: 1997. 08. 21 

A ker-i tev. 

módosításának 

időpontja:--- 
Szombat --- Csomagküldő ker. esetében a működési terülével érintett települések, 

vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Vasárnap --- A ker-i tev. 

megszűnésének 

időpontja:--- 

A ker-i 

tev. helye: 

A ker-i 

tev. 

formája: 

Termék Jövedéki 

termékek 

megnev: 

A ker-i tev. 

jellege: 

Az üzletben folytatnak Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött ker-i tev-et 

folytat 

sorszáma megnev: szeszes 

ital 

kimérést 

a 210/2009. 
(IX. 29.) 

Korm. rend. 

22.§ (1) 
bek.ében 

meghat. tev-

et. 

a külön engedély 

alapján forgalmazott 

termékek 

a külön 

engedélyt 

kiállító 

hatóság 

megnev. 

a külön engedély 

3 

mel

lék 

6 

mel

lék 
köre megnev. száma hatálya 

üzlet kis  43 Emlék és 

ajándéktárg

y 

--- kiskereskedelem nem nem --- --- --- --- --- 

   

   

 

  



Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

22 

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye 

Az üzlet elnevezése: 

Viktória Presszó  

Neve: Lakatos Gyula A kereskedelmi tevékenység címe:  

7011 Alap, Arany János út 6/A Címe: 7011 Alap, Fő út 277 

Nyitvatartási ideje Székhelye: 7011 Alap, Arany János út 6/A 

Hétfő 7-11; 15-22 cégjegyzékszám: 01 10 042463 kistermelői reg. sz.: Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal 

jegyzéke: --- Kedd 7-11; 15-22 vállalkozói ig. sz.: statisztikai sz.: 10901232 5310 114 01 

Szerda 7-11; 15-22 Az üzlet 

alapterülete (m
2
):  

28 

Vendéglátó üzlet esetén 

a befogadóképessége: -- 

A ker-i tev. 

megkezdésének 

időpontja: 1993. 05. 21 
Csütörtök 7-11; 15-22 Üzletek kívüli kereskedés és csomagküldő ker. esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Péntek 7-11; 15-22 A vásárlók könyve használata vételének 

időpontja: 1993. 05. 21 

A ker-i tev. 

módosításának 

időpontja:--- 
Szombat 7-22 Csomagküldő ker. esetében a működési terülével érintett települések, 

vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Vasárnap 7-22 A ker-i tev. 

megszűnésének 

időpontja: 2012. 08. 31 

A ker-i 

tev. helye: 

A ker-i 

tev. 

formája: 

Termék Jövedéki 

termékek 

megnev: 

A ker-i tev. 

jellege: 

Az üzletben folytatnak Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött ker-i tev-et 

folytat 

sorszáma megnev: szeszes 

ital 

kimérést 

a 210/2009. 
(IX. 29.) 

Korm. rend. 

22.§ (1) 
bek.ében 

meghat. tev-

et. 

a külön engedély 

alapján forgalmazott 

termékek 

a külön 

engedélyt 

kiállító 

hatóság 

megnev. 

a külön engedély 

3 

mel

lék 

6 

mel

lék 
köre megnev. száma hatálya 

üzlet kis  1.2 Kávéital, 

alkoholment

es és 

szeszesital 

alkohol kiskereskedelem nem nem --- --- --- --- --- 

 1.9 édességáru 

   

   

 

  



Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

22/2 

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye 

Az üzlet elnevezése: 

Viktória Presszó  

Neve: NOVIMA PLUS korlátolt felelősségű társaság A kereskedelmi tevékenység címe:  

7011 Alap, Arany János út 6/A Címe: 7003 Sárbogárd – Rétszilas, Bocskai utca 2/A 

Nyitvatartási ideje Székhelye: 7011 Alap, Arany János út 6/A 

Hétfő 7-11; 15-22 cégjegyzékszám: 07 09 021808 kistermelői reg. sz.: Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal 

jegyzéke: --- Kedd 7-11; 15-22 vállalkozói ig. sz.: statisztikai sz.: 23805363 4711 113 07 

Szerda 7-11; 15-22 Az üzlet 

alapterülete (m
2
):  

28 

Vendéglátó üzlet esetén 

a befogadóképessége: -- 

A ker-i tev. 

megkezdésének 

időpontja: 2012. 08. 31 
Csütörtök 7-11; 15-22 Üzletek kívüli kereskedés és csomagküldő ker. esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Péntek 7-11; 15-22 A vásárlók könyve használata vételének 

időpontja: 2012. 08. 31 

A ker-i tev. 

módosításának 

időpontja:--- 
Szombat 7-22 Csomagküldő ker. esetében a működési terülével érintett települések, 

vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Vasárnap 7-22 A ker-i tev. 

megszűnésének 

időpontja:  

A ker-i 

tev. helye: 

A ker-i 

tev. 

formája: 

Termék Jövedéki 

termékek 

megnev: 

A ker-i tev. 

jellege: 

Az üzletben folytatnak Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött ker-i tev-et 

folytat 

sorszáma: megnev: szeszes 

ital 

kimérést 

a 210/2009. 
(IX. 29.) 

Korm. rend. 

22.§ (1) 
bek.ében 

meghat. tev-

et. 

a külön engedély 

alapján forgalmazott 

termékek 

a külön 

engedélyt 

kiállító 

hatóság 

megnev. 

a külön engedély 

 

3 

mel

lék 

6 

mel

lék 
köre megnev. száma hatálya 

üzlet kis  1.2 Kávéital, 

alkoholment

es és 

szeszesital 

alkohol kiskereskedelem nem nem --- --- --- --- --- 

 1.9 édességáru 

 1.3 Csomagolt 

kávé 

   

 

  



Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

23 

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye 

Az üzlet elnevezése: 

Palackozott Italok Boltja 

Neve: Svajda Józsefné A kereskedelmi tevékenység címe:  

7011 Alap, Arany János út 6/A Címe: 7011 Alap, Dózsa György utca 30 

Nyitvatartási ideje Székhelye: 7011 Alap, Dózsa György utca 30 

Hétfő 8-12; 13-16 cégjegyzékszám:  kistermelői reg. sz.: Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal 

jegyzéke: --- Kedd 8-12; 13-16 vállalkozói ig. sz.: statisztikai sz.: 46383826 4725 231 07 

Szerda 8-12; 13-16 Az üzlet 

alapterülete (m
2
):  

X 

Vendéglátó üzlet esetén 

a befogadóképessége: -- 

A ker-i tev. 

megkezdésének 

időpontja: 1993. 01. 05 
Csütörtök 8-12; 13-16 Üzletek kívüli kereskedés és csomagküldő ker. esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Péntek 8-12; 13-16 A vásárlók könyve használata vételének 

időpontja: 1993. 01. 05 

A ker-i tev. 

módosításának 

időpontja:--- 
Szombat 8-12; 13-16 Csomagküldő ker. esetében a működési terülével érintett települések, 

vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Vasárnap 8-12 A ker-i tev. 

megszűnésének 

időpontja: 2012. 08. 31 

A ker-i 

tev. helye: 

A ker-i 

tev. 

formája: 

Termék Jövedéki 

termékek 

megnev: 

A ker-i tev. 

jellege: 

Az üzletben folytatnak Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött ker-i tev-et 

folytat 

sorszáma megnev: szeszes 

ital 

kimérést 

a 210/2009. 

(IX. 29.) 
Korm. rend. 

22.§ (1) 

bek.ében 

meghat. tev-

et. 

a külön engedély 

alapján forgalmazott 

termékek 

a külön 

engedélyt 

kiállító 

hatóság 

megnev. 

a külön engedély 

3 

mel

lék 

6 

mel

lék 
köre megnev. száma hatálya 

üzlet kis  1.3 Dobozos, 

palackozott 

alkoholment

es és 

szeszesital 

alkohol kiskereskedelem nem nem --- --- --- --- --- 

 1.9 édességáru 

   

   

 

  



Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

28 

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye 

Az üzlet elnevezése: 

Üzemanyagtöltő Állomás 

Neve: Arany János Mezőgazdasági Szövetkezet A kereskedelmi tevékenység címe:  

7011 Alap, Tavasz Major 1 Címe: 7011 Alap, Tavasz Major 1 

Nyitvatartási ideje Székhelye: 7011 Alap, Tavasz Major 1 

Hétfő  cégjegyzékszám:  kistermelői reg. sz.: Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal 

jegyzéke: --- Kedd  vállalkozói ig. sz.: statisztikai sz.:10080986 0111 124 07 

Szerda  Az üzlet 

alapterülete (m
2
):  

X 

Vendéglátó üzlet esetén 

a befogadóképessége: -- 

A ker-i tev. 

megkezdésének 

időpontja: 1997. 01. 07 
Csütörtök  Üzletek kívüli kereskedés és csomagküldő ker. esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Péntek  A vásárlók könyve használata vételének 

időpontja: 1997. 01. 07 

A ker-i tev. 

módosításának 

időpontja:--- 
Szombat  Csomagküldő ker. esetében a működési terülével érintett települések, 

vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Vasárnap  A ker-i tev. 

megszűnésének 

időpontja: 2014. 01. 30. 

A ker-i 

tev. helye: 

A ker-i 

tev. 

formája: 

Termék Jövedéki 

termékek 

megnev: 

A ker-i tev. 

jellege: 

Az üzletben folytatnak Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött ker-i tev-et 

folytat 

sorszáma megnev: szeszes 

ital 

kimérést 

a 210/2009. 

(IX. 29.) 
Korm. rend. 

22.§ (1) 

bek.ében 

meghat. tev-

et. 

a külön engedély 

alapján forgalmazott 

termékek 

a külön 

engedélyt 

kiállító 

hatóság 

megnev. 

a külön engedély 

3 

mel

lék 

6 

mel

lék 
köre megnev. száma hatálya 

üzlet kis  22 Gépjármű és 

motorkerékpá

r-üzemanyag, 

motorbenzin, 

gázolaj, 

autógáz, 

gépjárműken

őanyag, hűtő 

és 

adalékanyag 

ásványola

j 

kiskereskedelem nem nem --- --- --- --- --- 

   

  



Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

29 

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye 

Az üzlet elnevezése: 

Zöldségbolt 

Neve: Zuppon Lajos A kereskedelmi tevékenység címe:  

7011 Alap, Béke utca 6 Címe: 7011 Alap, Fő út 289/A 

Nyitvatartási ideje Székhelye: 7011 Alap, Béke utca 6 

Hétfő 7:30-12; 14-17 cégjegyzékszám: 6308973 kistermelői reg. sz.: Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal 

jegyzéke: --- Kedd 7:30-12; 14-17 vállalkozói ig. sz.: statisztikai sz.: 46465425 4721 231 07 

Szerda 7:30-12; 14-17 Az üzlet 

alapterülete (m
2
):  

X 

Vendéglátó üzlet esetén 

a befogadóképessége: -- 

A ker-i tev. 

megkezdésének 

időpontja: 1994. 06. 24 
Csütörtök 7:30-12; 14-17 Üzletek kívüli kereskedés és csomagküldő ker. esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Péntek 7:30-12; 14-17 A vásárlók könyve használata vételének 

időpontja: 1994. 06. 24 

A ker-i tev. 

módosításának 

időpontja:--- 
Szombat 7:30-12 Csomagküldő ker. esetében a működési terülével érintett települések, 

vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Vasárnap --- A ker-i tev. 

megszűnésének 

időpontja: --- 

A ker-i 

tev. 

helye: 

A ker-i 

tev. 

formája: 

Termék Jövedéki 

termékek 

megnev: 

A ker-i tev. 

jellege: 

Az üzletben folytatnak Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött ker-i tev-et 

folytat 

sorszáma megnev: szeszes 

ital 

kimérést 

a 210/2009. 

(IX. 29.) 
Korm. rend. 

22.§ (1) 

bek.ében 

meghat. tev-

et. 

a külön engedély 

alapján forgalmazott 

termékek 

a külön 

engedélyt 

kiállító 

hatóság 

megnev. 

a külön engedély 

3 

mel

lék 

6 

mel

lék 
köre megnev. száma hatálya 

üzlet kis  1.7 Zöldség és 

gyümölcs 

alkohol kiskereskedelem nem nem --- --- --- --- --- 

 1.9 édességáru 

 1.3 csomagolt 

kávé, 

dobozos, 

illetve 

palackozott 

alkoholment

es és 



szeszesital 

 1.10 tej, 

tejtermék 

 1.11 egyéb 

élelmiszer 

 35 I. pirot o.-ba 

tartozó 

termékek 

              

 

  



Nyilvántartás a engedéllyel rendelkező üzletekről 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

30 

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye 

Az üzlet elnevezése: 

Gázcseretelep 

Neve: Zuppon Lajos A kereskedelmi tevékenység címe:  

7011 Alap, Arany János út 6/A Címe: 7011 Alap, Fő út 289/A 

Nyitvatartási ideje Székhelye: 7011 Alap, Béke utca 6 

Hétfő 7:30-12; 14-17 cégjegyzékszám: 6308973 kistermelői reg. sz.: Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal 

jegyzéke: --- Kedd 7:30-12; 14-17 vállalkozói ig. sz.: statisztikai sz.: 46465425 4721 231 07 

Szerda 7:30-12; 14-17 Az üzlet 

alapterülete (m
2
):  

X 

Vendéglátó üzlet esetén 

a befogadóképessége: -- 

A ker-i tev. 

megkezdésének 

időpontja: 1994. 06. 24 
Csütörtök 7:30-12; 14-17 Üzletek kívüli kereskedés és csomagküldő ker. esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Péntek 7:30-12; 14-17 A vásárlók könyve használata vételének 

időpontja: 1994. 06. 24 

A ker-i tev. 

módosításának 

időpontja:--- 
Szombat 7:30-12 Csomagküldő ker. esetében a működési terülével érintett települések, 

vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Vasárnap --- A ker-i tev. 

megszűnésének 

időpontja: --- 

A ker-i 

tev. helye: 

A ker-i 

tev. 

formája: 

Termék Jövedéki 

termékek 

megnev: 

A ker-i tev. 

jellege: 

Az üzletben folytatnak Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött ker-i tev-et 

folytat 

sorszáma megnev: szeszes 

ital 

kimérést 

a 210/2009. 

(IX. 29.) 
Korm. rend. 

22.§ (1) 

bek.ében 

meghat. tev-

et. 

a külön engedély 

alapján forgalmazott 

termékek 

a külön 

engedélyt 

kiállító 

hatóság 

megnev. 

a külön engedély 

 

3 

mel

lék 

6 

mel

lék 

köre megnev. száma hatálya 

üzlet kis  24 Palackos 

gáz 

--- kiskereskedelem nem nem --- --- --- --- --- 

   

 

  



Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

33/4 

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye 

Az üzlet elnevezése: 

Italbolt 

Neve: Lékiné Orbán Margit A kereskedelmi tevékenység címe:  

7011 Alap, Fő út 270 Címe: 7011 Alap, Fő út 252 

Nyitvatartási ideje Székhelye: 7011 Alap, Fő út 252 

Hétfő 6-21 cégjegyzékszám: 20002695 kistermelői reg. sz.: Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal 

jegyzéke: --- Kedd 6-21 vállalkozói ig. sz.: statisztikai sz.: 60291150 5630 231 07 

Szerda 6-21 Az üzlet 

alapterülete (m
2
):  

X 

Vendéglátó üzlet esetén 

a befogadóképessége: -- 

A ker-i tev. 

megkezdésének 

időpontja: 1995.08.11 
Csütörtök 6-21 Üzletek kívüli kereskedés és csomagküldő ker. esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Péntek 6-21 A vásárlók könyve használata vételének 

időpontja: 1995. 08.11 

A ker-i tev. 

módosításának 

időpontja:--- 
Szombat 6-21 Csomagküldő ker. esetében a működési terülével érintett települések, 

vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Vasárnap 6-21 A ker-i tev. 

megszűnésének 

időpontja: --- 

A ker-i 

tev. helye: 

A ker-i 

tev. 

formája: 

Termék Jövedéki 

termékek 

megnev: 

A ker-i tev. 

jellege: 

Az üzletben folytatnak Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött ker-i tev-et 

folytat 

sorszáma megnev: szeszes 

ital 

kimérést 

a 210/2009. 

(IX. 29.) 
Korm. rend. 

22.§ (1) 

bek.ében 

meghat. tev-

et. 

a külön engedély 

alapján forgalmazott 

termékek 

a külön 

engedélyt 

kiállító 

hatóság 

megnev. 

a külön engedély 

  

köre megnev. száma hatálya 

üzlet kis  1.3 Dobozos, 

palackozott 

alkoholment

es és 

szeszesital 

alkohol kiskereskedelem nem nem --- --- --- --- --- 

 1.9 édességáru 

   1.2 Kávéital, 

alkoholment

es és 

szeszesital 

         



              

 

  



Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

34 

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye 

Az üzlet elnevezése: 

Gázcseretelep 

Neve: Zuppon Lajos A kereskedelmi tevékenység címe:  

7011 Alap, Arany János út 6/A Címe: 7011 Alap, Fő út 289/A 

Nyitvatartási ideje Székhelye: 7011 Alap, Béke utca 6 

Hétfő 7:30-12; 14-17 cégjegyzékszám: 6308973 kistermelői reg. sz.: Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal 

jegyzéke: --- Kedd 7:30-12; 14-17 vállalkozói ig. sz.: statisztikai sz.: 46465425 4721 231 07 

Szerda 7:30-12; 14-17 Az üzlet 

alapterülete (m
2
):  

X 

Vendéglátó üzlet esetén 

a befogadóképessége: -- 

A ker-i tev. 

megkezdésének 

időpontja: 1994. 06. 24 
Csütörtök 7:30-12; 14-17 Üzletek kívüli kereskedés és csomagküldő ker. esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Péntek 7:30-12; 14-17 A vásárlók könyve használata vételének 

időpontja: 1994. 06. 24 

A ker-i tev. 

módosításának 

időpontja:--- 
Szombat 7:30-12 Csomagküldő ker. esetében a működési terülével érintett települések, 

vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Vasárnap --- A ker-i tev. 

megszűnésének 

időpontja: --- 

A ker-i 

tev. helye: 

A ker-i 

tev. 

formája: 

Termék Jövedéki 

termékek 

megnev: 

A ker-i tev. 

jellege: 

Az üzletben folytatnak Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött ker-i tev-et 

folytat 

sorszáma megnev: szeszes 

ital 

kimérést 

a 210/2009. 

(IX. 29.) 
Korm. rend. 

22.§ (1) 

bek.ében 

meghat. tev-

et. 

a külön engedély 

alapján forgalmazott 

termékek 

a külön 

engedélyt 

kiállító 

hatóság 

megnev. 

a külön engedély 

 

3 

mel

lék 

6 

mel

lék 

köre megnev. száma hatálya 

üzlet kis  24 Palackos 

gáz 

--- kiskereskedelem nem nem --- --- --- --- --- 

   

 

  



Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

37 

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye 

Az üzlet elnevezése: 

Élelmiszerbolt 

Neve: Tóth Istvánné A kereskedelmi tevékenység címe:  7011 Alap, Fő út 270 

Címe: 7011 Alap, Fő út 262/a 

Nyitvatartási ideje Székhelye: 7011 Alap, Béke utca 4 

Hétfő 6-12; 14-17 cégjegyzékszám: 3822979 kistermelői reg. sz.: Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal 

jegyzéke: --- Kedd 6-12; 14-17 vállalkozói ig. sz.: statisztikai sz.: 46229175 4711 231 07 

Szerda 6-12; 14-17 Az üzlet 

alapterülete (m
2
): 

20 

Vendéglátó üzlet esetén 

a befogadóképessége: -- 

A ker-i tev. 

megkezdésének 

időpontja: 1998. 04. 02 
Csütörtök 6-12; 14-17 Üzletek kívüli kereskedés és csomagküldő ker. esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Péntek 6-12; 14-17 A vásárlók könyve használata vételének 

időpontja: 1998. 04. 02 

A ker-i tev. 

módosításának 

időpontja:--- 
Szombat 6-12 Csomagküldő ker. esetében a működési terülével érintett települések, 

vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Vasárnap 7:30-10 A ker-i tev. 

megszűnésének 

időpontja:--- 

A ker-i 

tev. helye: 

A ker-i 

tev. 

formája: 

Termék Jövedéki 

termékek 

megnev: 

A ker-i tev. 

jellege: 

Az üzletben folytatnak Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött ker-i tev-et 

folytat 

sorszáma megnev: szeszes 

ital 

kimérést 

a 210/2009. 
(IX. 29.) 

Korm. rend. 

22.§ (1) 
bek.ében 

meghat. tev-

et. 

a külön engedély 

alapján forgalmazott 

termékek 

a külön 

engedélyt 

kiállító 

hatóság 

megnev. 

a külön engedély 

3 

mel

lék 

6 

mel

lék 

köre megnev. száma hatálya 

üzlet kis  1.3 Csomagolt 

kávé 

alkohol kiskereskedelem nem nem --- --- --- --- --- 

 1.5 Hentesáru 

 1.7 Zöldség 

gyümölcs 

 1.8 Kenyér és 

pékáru 

 1.9 Édességáru 

 1.1

0 

Tej, 

tejtermék 



 1.1

1 

Egyéb 

élelmiszer 

 59 Háztartási 

textil áru, 

konyhai 

eszközök 

 21 Háztartási 

tisztítószer 

              

 

  



Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

42 

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye 

Az üzlet elnevezése: 

Tápbolt 

Neve: Zsigmond Györgyné A kereskedelmi tevékenység címe:  

7011 Alap, Honvéd út 14 Címe: 7011 Alap, Honvéd út 14 

Nyitvatartási ideje Székhelye: 7011 Alap, Honvéd út 14 

Hétfő 8-12 cégjegyzékszám: 4610095 kistermelői reg. sz.: Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal 

jegyzéke: --- Kedd 8-12; 12-15 vállalkozói ig. sz.: statisztikai sz.: 46209366 4776 231 07 

Szerda 8-12; 12-15 Az üzlet 

alapterülete (m
2
):  

60 

Vendéglátó üzlet esetén 

a befogadóképessége: -- 

A ker-i tev. 

megkezdésének 

időpontja: 1999. 06. 28 
Csütörtök --- Üzletek kívüli kereskedés és csomagküldő ker. esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Péntek 8-12; 12-15 A vásárlók könyve használata vételének 

időpontja: 1999. 06. 28 

A ker-i tev. 

módosításának 

időpontja:--- 
Szombat 8-12 Csomagküldő ker. esetében a működési terülével érintett települések, 

vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Vasárnap --- A ker-i tev. 

megszűnésének 

időpontja:--- 

A ker-i 

tev. helye: 

A ker-i 

tev. 

formája: 

Termék Jövedéki 

termékek 

megnev: 

A ker-i tev. 

jellege: 

Az üzletben folytatnak Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött ker-i tev-et 

folytat 

sorszáma megnev: szeszes 

ital 

kimérést 

a 210/2009. 
(IX. 29.) 

Korm. rend. 

22.§ (1) 
bek.ében 

meghat. tev-

et. 

a külön engedély 

alapján forgalmazott 

termékek 

a külön 

engedélyt 

kiállító 

hatóság 

megnev. 

a külön engedély 

3 

mel

lék 

6 

mel

lék 

köre megnev. száma hatálya 

üzlet kis  32 Állateledel, 

takarmány 

--- kiskereskedelem nem nem --- --- --- --- --- 

 24 Palackos 

gáz 

 14 Tüzelő és 

építési 

anyag 

   

   

 



Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

43 

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye 

Az üzlet elnevezése: 

Gázcseretelep 

Neve: Tóth Istvánné A kereskedelmi tevékenység címe:  7011 Alap, Dózsa 

György utca 27 Címe: 7011 Alap, Fő út 262/a 

Nyitvatartási ideje Székhelye: 7011 Alap, Béke utca 4 

Hétfő 6-11; 13:30-16:30 cégjegyzékszám: 3822979 kistermelői reg. sz.: Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal 

jegyzéke: --- Kedd 6-11; 13:30-16:30 vállalkozói ig. sz.: statisztikai sz.: 46229175 4711 231 07 

Szerda 6-11; 13:30-16:30 Az üzlet 

alapterülete (m
2
): 

20 

Vendéglátó üzlet esetén 

a befogadóképessége: -- 

A ker-i tev. 

megkezdésének 

időpontja: 1999. 12. 03 
Csütörtök 6-11; 13:30-16:30 Üzletek kívüli kereskedés és csomagküldő ker. esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Péntek 6-11; 13:30-16:30 A vásárlók könyve használata vételének 

időpontja: 1999. 12. 03 

A ker-i tev. 

módosításának 

időpontja:--- 
Szombat 6-11 Csomagküldő ker. esetében a működési terülével érintett települések, 

vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Vasárnap --- A ker-i tev. 

megszűnésének 

időpontja:--- 

A ker-i 

tev. helye: 

A ker-i 

tev. 

formája: 

Termék Jövedéki 

termékek 

megnev: 

A ker-i tev. 

jellege: 

Az üzletben folytatnak Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött ker-i tev-et 

folytat 

sorszáma megnev: szeszes 

ital 

kimérést 

a 210/2009. 
(IX. 29.) 

Korm. rend. 

22.§ (1) 
bek.ében 

meghat. tev-

et. 

a külön engedély 

alapján forgalmazott 

termékek 

a külön 

engedélyt 

kiállító 

hatóság 

megnev. 

a külön engedély 

3 

mel

lék 

6 

mel

lék 

köre megnev. száma hatálya 

üzlet kis  24 Palackos 

gáz 

--- kiskereskedelem nem nem --- --- --- --- --- 

 

  



Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

46 

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye 

Az üzlet elnevezése: 

Takarmánybolt 

Neve: Major József A kereskedelmi tevékenység címe:  

7011 Alap, Fő út 127 Címe: 7011 Alap, Fő út 127 

Nyitvatartási ideje Székhelye: 7011 Alap, Fő út 127 

Hétfő 8-12; 14-17 cégjegyzékszám: 2711750 kistermelői reg. sz.: Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal 

jegyzéke: --- Kedd 8-12; 14-17 vállalkozói ig. sz.: statisztikai sz.: 61830480 4778 231 07 

Szerda --- Az üzlet 

alapterülete (m
2
):  

 

Vendéglátó üzlet esetén 

a befogadóképessége: -- 

A ker-i tev. 

megkezdésének 

időpontja: 2000. 03. 30 
Csütörtök 8-12; 14-17 Üzletek kívüli kereskedés és csomagküldő ker. esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Péntek 8-12; 14-17 A vásárlók könyve használata vételének 

időpontja: 2000. 03. 30 

A ker-i tev. 

módosításának 

időpontja:--- 
Szombat 8-12 Csomagküldő ker. esetében a működési terülével érintett települések, 

vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Vasárnap --- A ker-i tev. 

megszűnésének 

időpontja:--- 

A ker-i 

tev. helye: 

A ker-i 

tev. 

formája: 

Termék Jövedéki 

termékek 

megnev: 

A ker-i tev. 

jellege: 

Az üzletben folytatnak Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött ker-i tev-et 

folytat 

sorszáma megnev: szeszes 

ital 

kimérést 

a 210/2009. 
(IX. 29.) 

Korm. rend. 

22.§ (1) 
bek.ében 

meghat. tev-

et. 

a külön engedély 

alapján forgalmazott 

termékek 

a külön 

engedélyt 

kiállító 

hatóság 

megnev. 

a külön engedély 

3 

mel

lék 

6 

mel

lék 

köre megnev. száma hatálya 

üzlet kis  32 Állateledel, 

takarmány 

--- kiskereskedelem nem nem --- --- --- --- --- 

   

   

   

   

 

  



Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

50 

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye 

Az üzlet elnevezése: 

Élelmiszerbolt 

Neve: Csősz Lajosné A kereskedelmi tevékenység címe:  

7011 Alap, Fő út 180/a Címe: 7011 Alap, Fő út 180/a 

Nyitvatartási ideje Székhelye: 7011 Alap, Fő út 180/a 

Hétfő 6-11; 14-17 cégjegyzékszám: 2208170 kistermelői reg. sz.: Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal 

jegyzéke: --- Kedd 6-11; 14-17 vállalkozói ig. sz.: statisztikai sz.: 62638360 4711 231 07 

Szerda 6-11; 14-17 Az üzlet 

alapterülete (m
2
):  

 

Vendéglátó üzlet esetén 

a befogadóképessége: -- 

A ker-i tev. 

megkezdésének 

időpontja: 2001. 11. 23 
Csütörtök 6-11; 14-17 Üzletek kívüli kereskedés és csomagküldő ker. esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Péntek 6-11; 14-17 A vásárlók könyve használata vételének 

időpontja: 2001. 11. 23 

A ker-i tev. 

módosításának 

időpontja:--- 
Szombat 6-11 Csomagküldő ker. esetében a működési terülével érintett települések, 

vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Vasárnap 7:30-10 A ker-i tev. 

megszűnésének 

időpontja:2010. 12. 16 

A ker-i 

tev. helye: 

A ker-i 

tev. 

formája: 

Termék Jövedéki 

termékek 

megnev: 

A ker-i tev. 

jellege: 

Az üzletben folytatnak Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött ker-i tev-et 

folytat 

sorszáma megnev: szeszes 

ital 

kimérést 

a 210/2009. 
(IX. 29.) 

Korm. rend. 

22.§ (1) 
bek.ében 

meghat. tev-

et. 

a külön engedély 

alapján forgalmazott 

termékek 

a külön 

engedélyt 

kiállító 

hatóság 

megnev. 

a külön engedély 

3 

mel

lék 

6 

mel

lék 

köre megnev. száma hatálya 

üzlet kis  1.3 Csomagolt 

kávé 

alkohol kiskereskedelem nem nem --- --- --- --- --- 

 1.5 Hentesáru 

 1.7 Zöldség 

gyümölcs 

 1.8 Kenyér és 

pékáru 

 1.9 Édességáru 

 1.10 Tej, 

tejtermék 



 1.11 Egyéb 

élelmiszer 

 21 Háztartási 

tisztítószer 

              

 

  



Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

51 

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye 

Az üzlet elnevezése: 

Zöldségbolt 

Neve: Takács Krisztina A kereskedelmi tevékenység címe:  

7011 Alap, Fő út 180/a Címe: 7012 Alsószentiván, Béke utca 26 

Nyitvatartási ideje Székhelye: 7011 Alap, Fő út 216 

Hétfő 7:30-12; 14-18 cégjegyzékszám: 2474451 kistermelői reg. sz.: Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal 

jegyzéke: --- Kedd 7:30-12; 14-18 vállalkozói ig. sz.: statisztikai sz.: 62725475 4721 231 07 

Szerda 7:30-12; 14-18 Az üzlet 

alapterülete (m
2
):  

20 

Vendéglátó üzlet esetén 

a befogadóképessége: -- 

A ker-i tev. 

megkezdésének 

időpontja: 2007. 04. 26 
Csütörtök 7:30-12; 14-18 Üzletek kívüli kereskedés és csomagküldő ker. esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Péntek 7:30-12; 14-18 A vásárlók könyve használata vételének 

időpontja: 2007. 04. 26 

A ker-i tev. 

módosításának 

időpontja:--- 
Szombat 7:30-12 Csomagküldő ker. esetében a működési terülével érintett települések, 

vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Vasárnap --- A ker-i tev. 

megszűnésének 

időpontja:--- 

A ker-i 

tev. helye: 

A ker-i 

tev. 

formája: 

Termék Jövedéki 

termékek 

megnev: 

A ker-i tev. 

jellege: 

Az üzletben folytatnak Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött ker-i tev-et 

folytat 

sorszáma megnev: szeszes 

ital 

kimérést 

a 210/2009. 
(IX. 29.) 

Korm. rend. 

22.§ (1) 
bek.ében 

meghat. tev-

et. 

a külön engedély 

alapján forgalmazott 

termékek 

a külön 

engedélyt 

kiállító 

hatóság 

megnev. 

a külön engedély 

3 

mel

lék 

6 

mel

lék 

köre megnev. száma hatálya 

üzlet kis  1.7 Zöldség 

gyümölcs 

alkohol kiskereskedelem nem nem --- --- --- --- --- 

 1.10 Tej, 

tejtermék 

 1.11 Egyéb 

élelmiszer 

   

   

   

 



Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

52 

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye 

Az üzlet elnevezése: 

 

Neve: Tóth Istvánné A kereskedelmi tevékenység címe:  7011 Alap, Béke utca 

4 Címe: 7011 Alap, Fő út 262/a 

Nyitvatartási ideje Székhelye: 7011 Alap, Béke utca 4 

Hétfő 6-11:30; 14-16:30 cégjegyzékszám: 3822979 kistermelői reg. sz.: Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal 

jegyzéke: --- Kedd 6-11:30; 14-16:30 vállalkozói ig. sz.: statisztikai sz.: 46229175 4711 231 07 

Szerda 6-11:30; 14-16:30 Az üzlet 

alapterülete (m
2
): 

120 

Vendéglátó üzlet esetén 

a befogadóképessége: -- 

A ker-i tev. 

megkezdésének 

időpontja: 2002. 02. 15 
Csütörtök 6-11:30; 14-16:30 Üzletek kívüli kereskedés és csomagküldő ker. esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Péntek 6-11:30; 14-16:30 A vásárlók könyve használata vételének 

időpontja: 2002. 02. 15 

A ker-i tev. 

módosításának 

időpontja:--- 
Szombat 6-12 Csomagküldő ker. esetében a működési terülével érintett települések, 

vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Vasárnap 7:30-10 A ker-i tev. 

megszűnésének 

időpontja:--- 

A ker-i 

tev. helye: 

A ker-i 

tev. 

formája: 

Termék Jövedéki 

termékek 

megnev: 

A ker-i tev. 

jellege: 

Az üzletben folytatnak Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött ker-i tev-et 

folytat 

sorszáma megnev: szeszes 

ital 

kimérést 

a 210/2009. 
(IX. 29.) 

Korm. rend. 

22.§ (1) 
bek.ében 

meghat. tev-

et. 

a külön engedély 

alapján forgalmazott 

termékek 

a külön 

engedélyt 

kiállító 

hatóság 

megnev. 

a külön engedély 

3 

mel

lék 

6 

mel

lék 
köre megnev. száma hatálya 

üzlet kis 2  kémiai vesz. 

anyagok 

--- kiskereskedelem nem nem --- --- --- --- --- 

   

   

 

  



Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

52-2 

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye 

Az üzlet elnevezése: 

 

Neve: Tóth Istvánné A kereskedelmi tevékenység címe:  7011 Alap, Béke utca 

4 Címe: 7011 Alap, Fő út 262/a 

Nyitvatartási ideje Székhelye: 7011 Alap, Béke utca 4 

Hétfő 6-11:30; 14-16:30 cégjegyzékszám: 3822979 kistermelői reg. sz.: Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal 

jegyzéke: --- Kedd 6-11:30; 14-16:30 vállalkozói ig. sz.: statisztikai sz.: 46229175 4711 231 07 

Szerda 6-11:30; 14-16:30 Az üzlet 

alapterülete (m
2
): 

120 

Vendéglátó üzlet esetén 

a befogadóképessége: -- 

A ker-i tev. 

megkezdésének 

időpontja: 2002. 02. 15 
Csütörtök 6-11:30; 14-16:30 Üzletek kívüli kereskedés és csomagküldő ker. esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Péntek 6-11:30; 14-16:30 A vásárlók könyve használata vételének 

időpontja: 2002. 02. 15 

A ker-i tev. 

módosításának 

időpontja:--- 
Szombat 6-12 Csomagküldő ker. esetében a működési terülével érintett települések, 

vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Vasárnap 7:30-10 A ker-i tev. 

megszűnésének 

időpontja:--- 

A ker-i 

tev. helye: 

A ker-i 

tev. 

formája: 

Termék Jövedéki 

termékek 

megnev: 

A ker-i tev. 

jellege: 

Az üzletben folytatnak Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött ker-i tev-et 

folytat 

sorszáma: megnev: szeszes 

ital 

kimérést 

a 210/2009. 
(IX. 29.) 

Korm. rend. 

22.§ (1) 
bek.ében 

meghat. tev-

et. 

a külön engedély 

alapján forgalmazott 

termékek 

a külön 

engedélyt 

kiállító 

hatóság 

megnev. 

a külön engedély 

3 

mel

lék 

6 

mel

lék köre megnev. száma hatálya 

üzlet kis  1.3 Csomagolt 

kávé 

alkohol kiskereskedelem nem nem --- --- --- --- --- 

 1.5 hentesáru 

 1.7 zöldség 

gyümölcs 

 1.8 kenyér és 

pékáru 

 1.9 édességáru 

 1.10 tej, 



tejtermék 

 1.11 egyéb 

élelmiszer 

 17 újság 

 18 papír, 

írószer 

 21 háztartási 

tisztítószer 

 32 állateledel 

 43 emlék és 

ajándék 

tárgy 

 59 egyéb 

műanyagáru 

 20 illatszer, 

drogéria 

   

   

   

 

  



Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

53 

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye 

Az üzlet elnevezése: 

Használt bálás ruha 

Neve: Zsigmond Györgyné A kereskedelmi tevékenység címe:  

7011 Alap, Honvéd út 14 Címe: 7011 Alap, Honvéd út 14 

Nyitvatartási ideje Székhelye: 7011 Alap, Honvéd út 14 

Hétfő 8-12 cégjegyzékszám: 4610095 kistermelői reg. sz.: Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal 

jegyzéke: --- Kedd 8-12; 15-17 vállalkozói ig. sz.: statisztikai sz.: 46209366 4776 231 07 

Szerda 8-12; 15-17 Az üzlet 

alapterülete (m
2
):  

 

Vendéglátó üzlet esetén 

a befogadóképessége: -- 

A ker-i tev. 

megkezdésének 

időpontja: 2003. 02. 04 
Csütörtök --- Üzletek kívüli kereskedés és csomagküldő ker. esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Péntek 8-12; 15-17 A vásárlók könyve használata vételének 

időpontja: 2003. 02. 04 

A ker-i tev. 

módosításának 

időpontja:--- 
Szombat 8-12 Csomagküldő ker. esetében a működési terülével érintett települések, 

vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Vasárnap --- A ker-i tev. 

megszűnésének 

időpontja:--- 

A ker-i 

tev. helye: 

A ker-i 

tev. 

formája: 

Termék Jövedéki 

termékek 

megnev: 

A ker-i tev. 

jellege: 

Az üzletben folytatnak Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött ker-i tev-et 

folytat 

sorszáma megnev: szeszes 

ital 

kimérést 

a 210/2009. 
(IX. 29.) 

Korm. rend. 

22.§ (1) 
bek.ében 

meghat. tev-

et. 

a külön engedély 

alapján forgalmazott 

termékek 

a külön 

engedélyt 

kiállító 

hatóság 

megnev. 

a külön engedély 

3 

mel

lék 

6 

mel

lék 

köre megnev. száma hatálya 

üzlet kis  46 használt 

cikk 

--- kiskereskedelem nem nem --- --- --- --- --- 

   

   

   

   

 

  



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

54 

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye 

Az üzlet elnevezése: 

Paja ital üzlete 

Neve: Tóth István A kereskedelmi tevékenység címe:  7011 Alap, Dózsa 

György utca 27 Címe: 7011 Alap, Fő út 262/a 

Nyitvatartási ideje Székhelye: 7011 Alap, Fő út 262/a 

Hétfő 6-10; 12-20 cégjegyzékszám: 6804527 kistermelői reg. sz.: Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal 

jegyzéke: --- Kedd 6-10; 12-20 vállalkozói ig. sz.: statisztikai sz.: 63559853 5630 231 07 

Szerda 6-10; 12-20 Az üzlet 

alapterülete (m
2
):  

Vendéglátó üzlet esetén 

a befogadóképessége: -- 

A ker-i tev. 

megkezdésének 

időpontja: 2003. 07. 08 
Csütörtök 6-10; 12-20 Üzletek kívüli kereskedés és csomagküldő ker. esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Péntek 6-10; 15-21 A vásárlók könyve használata vételének 

időpontja: 2003. 07. 08 

A ker-i tev. 

módosításának 

időpontja:--- 
Szombat 6-10; 14-21 Csomagküldő ker. esetében a működési terülével érintett települések, 

vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Vasárnap 6-10; 14-21 A ker-i tev. 

megszűnésének 

időpontja:2011.10.14 

A ker-i 

tev. helye: 

A ker-i 

tev. 

formája: 

Termék Jövedéki 

termékek 

megnev: 

A ker-i tev. 

jellege: 

Az üzletben folytatnak Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött ker-i tev-et 

folytat 

sorszáma megnev: szeszes 

ital 

kimérést 

a 210/2009. 
(IX. 29.) 

Korm. rend. 

22.§ (1) 
bek.ében 

meghat. tev-

et. 

a külön engedély 

alapján forgalmazott 

termékek 

a külön 

engedélyt 

kiállító 

hatóság 

megnev. 

a külön engedély 

3 

mel

lék 

6 

mel

lék 

köre megnev. száma hatálya 

üzlet kis  1.2 Kávéital, 

alkoholment

es- és 

szeszesital 

alkohol kiskereskedelem nem nem --- --- --- --- --- 

 1.9 édességáru 

   

   

 

  



Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

54-2 

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye 

Az üzlet elnevezése: 

Paja Italüzlete 

Neve: Oláh Dezső A kereskedelmi tevékenység címe:  7011 Alap, Dózsa 

György út 27 Címe: 7011 Alap, Dózsa György út 27 

Nyitvatartási ideje Székhelye: 7011 Alap, Dózsa György út 27 

Hétfő 6-10 / 15-20 cégjegyzékszám: 25742684 kistermelői reg. sz.: Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal 

jegyzéke: --- Kedd 6-10 / 15-20 vállalkozói ig. sz.: statisztikai sz.: 77011716563023107 

Szerda 6-10 / 15-20 Az üzlet 

alapterülete (m
2
): 

30  

Vendéglátó üzlet esetén 

a befogadóképessége: -- 

A ker-i tev. 

megkezdésének 

időpontja: 2011. 10. 14 
Csütörtök 6-10 / 15-20 Üzletek kívüli kereskedés és csomagküldő ker. esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Péntek 6-10 / 15-20 A vásárlók könyve használata vételének 

időpontja: 2011. 10. 14 

A ker-i tev. 

módosításának 

időpontja:--- 
Szombat 6-12 / 15-21 Csomagküldő ker. esetében a működési terülével érintett települések, 

vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Vasárnap 6-12 / 15-21 A ker-i tev. 

megszűnésének 

időpontja: --- 

A ker-i 

tev. helye: 

A ker-i 

tev. 

formája: 

Termék Jövedéki 

termékek 

megnev: 

A ker-i tev. 

jellege: 

Az üzletben folytatnak Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött ker-i tev-et 

folytat 

sorszáma: megnev: szeszes 

ital 

kimérést 

a 210/2009. 
(IX. 29.) 

Korm. rend. 

22.§ (1) 
bek.ében 

meghat. tev-

et. 

a külön engedély 

alapján forgalmazott 

termékek 

a külön 

engedélyt 

kiállító 

hatóság 

megnev. 

a külön engedély 

3 

mel

lék 

6 

mel

lék 
köre megnev. száma hatálya 

üzlet kis  1.2 kávéital, 

alkoholment

es és 

szeszesital 

alkohol kiskereskedelem nem nem --- --- --- --- --- 

 1.3 csomagolt 

kávé, 

dobozos 

illetve 

palackozott 



alkoholment

es és 

szeszesital 

 1.9 édességáru 

   

   

 

  



Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

55 

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye 

Az üzlet elnevezése: 

Főzőkonyha 

Neve: SODEXO Magyarország Szolgáltató Kft. A kereskedelmi tevékenység címe:  7011 Alap, Arany 

külsőtanya 1. Címe: 1143 Budapest, Ilka utca 31 

Nyitvatartási ideje Székhelye: 1143 Budapest, Ilka utca 31 

Hétfő  cégjegyzékszám: 01 09 260 385 kistermelői reg. sz.: Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal 

jegyzéke: --- Kedd  vállalkozói ig. sz.: statisztikai sz.: 10798274 5629 113 01 

Szerda  Az üzlet 

alapterülete (m
2
):  

Vendéglátó üzlet esetén 

a befogadóképessége: -- 

A ker-i tev. 

megkezdésének 

időpontja: 2004. 06. 10 
Csütörtök  Üzletek kívüli kereskedés és csomagküldő ker. esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Péntek  A vásárlók könyve használata vételének 

időpontja: 2004. 06.10 

A ker-i tev. 

módosításának 

időpontja:--- 
Szombat  Csomagküldő ker. esetében a működési terülével érintett települések, 

vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Vasárnap  A ker-i tev. 

megszűnésének 

időpontja:--- 

A ker-i 

tev. helye: 

A ker-i 

tev. 

formája: 

Termék Jövedéki 

termékek 

megnev: 

A ker-i tev. 

jellege: 

Az üzletben folytatnak Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött ker-i tev-et 

folytat 

sorszáma megnev: szeszes 

ital 

kimérést 

a 210/2009. 
(IX. 29.) 

Korm. rend. 

22.§ (1) 
bek.ében 

meghat. tev-

et. 

a külön engedély 

alapján forgalmazott 

termékek 

a külön 

engedélyt 

kiállító 

hatóság 

megnev. 

a külön engedély 

3 

mel

lék 

6 

mel

lék 

köre megnev. száma hatálya 

üzlet kis  1.1 meleg, 

hideg étel 

--- kiskereskedelem nem nem --- --- --- --- --- 

   

   

 

  



Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

57 

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye 

Az üzlet elnevezése: 

Köő Pékség + Pékné boltja 

Neve: Köő Imre Károly A kereskedelmi tevékenység címe: 7011 Alap, Fő út 236. 

Címe: 7011 Alap, Árpád utca 27 

Nyitvatartási ideje Székhelye: 7011 Alap, Fő út 236. 

Hétfő 5-11;  14-19 cégjegyzékszám: 4657719 kistermelői reg. sz.: Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal 

jegyzéke: --- Kedd 5-11;  14-20 vállalkozói ig. sz.: statisztikai sz.: 46200099 1071 231 07 

Szerda 5-11;  14-19 Az üzlet 

alapterülete (m
2
):  

Vendéglátó üzlet esetén 

a befogadóképessége: -- 

A ker-i tev. 

megkezdésének 

időpontja: 2005. 03. 17 
Csütörtök 5-11;  14-19 Üzletek kívüli kereskedés és csomagküldő ker. esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Péntek 5-11;  14-20 A vásárlók könyve használata vételének 

időpontja: 2005. 03. 17 

A ker-i tev. 

módosításának 

időpontja:--- 
Szombat 5-12 Csomagküldő ker. esetében a működési terülével érintett települések, 

vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Vasárnap 7-10 A ker-i tev. 

megszűnésének 

időpontja:--- 

A ker-i 

tev. helye: 

A ker-i 

tev. 

formája: 

Termék Jövedéki 

termékek 

megnev: 

A ker-i tev. 

jellege: 

Az üzletben folytatnak Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött ker-i tev-et 

folytat 

sorszáma megnev: szeszes 

ital 

kimérést 

a 210/2009. 
(IX. 29.) 

Korm. rend. 

22.§ (1) 
bek.ében 

meghat. tev-

et. 

a külön engedély 

alapján forgalmazott 

termékek 

a külön 

engedélyt 

kiállító 

hatóság 

megnev. 

a külön engedély 

köre megnev. száma hatálya 

3 

mell

ék 

6 

mel

lék 

üzlet kis  1.2 Kávéital, 

alkoholment

es- és 

szeszesital 

alkohol kiskereskedelem nem nem --- --- --- --- --- 

 1.9 édességáru 

 1.4 cukrászati 

készítmény, 

édesipari 

termék 



   

 

  



Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

58 

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye 

Az üzlet elnevezése: 

Köő Pékség + Pékné boltja 

Neve: Köő Imre Károly A kereskedelmi tevékenység címe: 7011 Alap, Fő út 236. 

Címe: 7011 Alap, Árpád utca 27 

Nyitvatartási ideje Székhelye: 7011 Alap, Fő út 236. 

Hétfő 5-11;  14-19 cégjegyzékszám: 4657719 kistermelői reg. sz.: Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal 

jegyzéke: --- Kedd 5-11;  14-20 vállalkozói ig. sz.: statisztikai sz.: 46200099 1071 231 07 

Szerda 5-11;  14-19 Az üzlet 

alapterülete (m
2
):  

Vendéglátó üzlet esetén 

a befogadóképessége: -- 

A ker-i tev. 

megkezdésének 

időpontja: 2005. 03. 17 
Csütörtök 5-11;  14-19 Üzletek kívüli kereskedés és csomagküldő ker. esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Péntek 5-11;  14-20 A vásárlók könyve használata vételének 

időpontja: 2005. 03. 17 

A ker-i tev. 

módosításának 

időpontja:--- 
Szombat 5-12 Csomagküldő ker. esetében a működési terülével érintett települések, 

vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Vasárnap 7-10 A ker-i tev. 

megszűnésének 

időpontja:--- 

A ker-i 

tev. 

helye: 

A ker-i 

tev. 

formája: 

Termék Jövedéki 

termékek 

megnev: 

A ker-i tev. 

jellege: 

Az üzletben folytatnak Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött ker-i tev-et 

folytat 

sorszáma megnev: szeszes 

ital 

kimérést 

a 210/2009. 
(IX. 29.) 

Korm. rend. 

22.§ (1) 
bek.ében 

meghat. tev-

et. 

a külön engedély 

alapján forgalmazott 

termékek 

a külön 

engedélyt 

kiállító 

hatóság 

megnev. 

a külön engedély 

3 

mel

lék 

6 

mel

lék 

köre megnev. száma hatálya 

üzlet kis  1.3 Csomagolt 

kávé 

alkohol kiskereskedelem nem nem --- --- --- --- --- 

 1.5 Hentesáru 

 1.7 Zöldség 

gyümölcs 

 1.8 Kenyér és 

pékáru 

 1.9 Édességáru 

 1.10 Tej, 

tejtermék 



 1.11 Egyéb 

élelmiszer 

 18 papír írószer 

 20 illatszer, 

drogéria 

 21 Háztartási 

tisztítószer 

   

   

 

  



Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

59 

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye 

Az üzlet elnevezése: 

Bóbita Óvoda Alap Konyha 

Neve: Alap község önkormányzata A kereskedelmi tevékenység címe: 7011 Alap, 

Vörösmarty utca 7  Címe: 7011 Alap, Dózsa György utca 31 

Nyitvatartási ideje Székhelye: 7011 Alap, Dózsa György utca 31 

Hétfő  cégjegyzékszám:  kistermelői reg. sz.: Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal 

jegyzéke: --- Kedd  vállalkozói ig. sz.: statisztikai sz.: 15362436 01 07 

Szerda  Az üzlet 

alapterülete (m
2
):  

Vendéglátó üzlet esetén 

a befogadóképessége: -- 

A ker-i tev. 

megkezdésének 

időpontja: 2006. 02. 08 
Csütörtök  Üzletek kívüli kereskedés és csomagküldő ker. esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Péntek  A vásárlók könyve használata vételének 

időpontja: 2006. 02. 08 

A ker-i tev. 

módosításának 

időpontja:--- 
Szombat  Csomagküldő ker. esetében a működési terülével érintett települések, 

vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Vasárnap  A ker-i tev. 

megszűnésének 

időpontja:--- 

A ker-i 

tev. 

helye: 

A ker-i 

tev. 

formája: 

Termék Jövedéki 

termékek 

megnev: 

A ker-i tev. 

jellege: 

Az üzletben folytatnak Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött ker-i tev-et 

folytat 

sorszáma megnev: szeszes 

ital 

kimérést 

a 210/2009. 
(IX. 29.) 

Korm. rend. 

22.§ (1) 
bek.ében 

meghat. tev-

et. 

a külön engedély 

alapján forgalmazott 

termékek 

a külön 

engedélyt 

kiállító 

hatóság 

megnev. 

a külön engedély 

3 

mel

lék 

6 

mel

lék 

köre megnev. száma hatálya 

üzlet kis  1.1 meleg, 

hideg étel 

--- kiskereskedelem nem nem --- --- --- --- --- 

   

 

  



Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

60 

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye 

Az üzlet elnevezése: 

Gabona kereskedés 

Neve: Idei Józsefné A kereskedelmi tevékenység címe:  7011 Alap, Arany 

külsőtanya 1. Címe: 7011 Alap, Ady Endre utca 21 

Nyitvatartási ideje Székhelye: 7011 Alap, Ady Endre utca 21 

Hétfő 

Idény 

jellegű 

cégjegyzékszám: 3713487 kistermelői reg. sz.: Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal 

jegyzéke: --- Kedd vállalkozói ig. sz.: statisztikai sz.: 46219365 0161 231 07 

Szerda Az üzlet 

alapterülete (m
2
): 

26 

Vendéglátó üzlet esetén 

a befogadóképessége: -- 

A ker-i tev. 

megkezdésének 

időpontja: 2009. 09. 30 
Csütörtök Üzletek kívüli kereskedés és csomagküldő ker. esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Péntek A vásárlók könyve használata vételének 

időpontja: 2009. 09. 30 

A ker-i tev. 

módosításának 

időpontja:--- 
Szombat Csomagküldő ker. esetében a működési terülével érintett települések, 

vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Vasárnap A ker-i tev. 

megszűnésének 

időpontja:--- 

A ker-i 

tev. helye: 

A ker-i 

tev. 

formája: 

Termék Jövedéki 

termékek 

megnev: 

A ker-i tev. 

jellege: 

Az üzletben folytatnak Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött ker-i tev-et 

folytat 

sorszáma megnev: szeszes 

ital 

kimérést 

a 210/2009. 
(IX. 29.) 

Korm. rend. 

22.§ (1) 
bek.ében 

meghat. tev-

et. 

a külön engedély 

alapján forgalmazott 

termékek 

a külön 

engedélyt 

kiállító 

hatóság 

megnev. 

a külön engedély 

3 

mel

lék 

6 

mel

lék 
köre megnev. száma hatálya 

üzlet kis  51 mezőgazdas

ági 

nyersanyag, 

termék 

--- nagykereskedele

m 

nem nem --- --- --- --- --- 

   

   

 

  



Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

61 

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye 

Az üzlet elnevezése: 

 

Neve: Varga János A kereskedelmi tevékenység címe:  vásáron, piacon 

Címe: 7011 Alap, Fő út 135 

Nyitvatartási ideje Székhelye: 7011 Alap, Fő út 135 

Hétfő  cégjegyzékszám: 20916339 kistermelői reg. sz.: Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal 

jegyzéke: --- Kedd  vállalkozói ig. sz.: statisztikai sz.: 60460668 5610 231 07 

Szerda  Az üzlet 

alapterülete (m
2
): 

80 

Vendéglátó üzlet esetén 

a befogadóképessége: -- 

A ker-i tev. 

megkezdésének 

időpontja: 2010. 05. 14 
Csütörtök  Üzletek kívüli kereskedés és csomagküldő ker. esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Péntek  A vásárlók könyve használata vételének 

időpontja: 2010. 05. 14 

A ker-i tev. 

módosításának 

időpontja:--- 
Szombat  Csomagküldő ker. esetében a működési terülével érintett települések, 

vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Vasárnap  A ker-i tev. 

megszűnésének 

időpontja: 2010. 10. 04 

A ker-i 

tev. helye: 

A ker-i 

tev. 

formája: 

Termék Jövedéki 

termékek 

megnev: 

A ker-i tev. 

jellege: 

Az üzletben folytatnak Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött ker-i tev-et 

folytat 

sorszáma megnev: szeszes 

ital 

kimérést 

a 210/2009. 
(IX. 29.) 

Korm. rend. 

22.§ (1) 
bek.ében 

meghat. tev-

et. 

a külön engedély 

alapján forgalmazott 

termékek 

a külön 

engedélyt 

kiállító 

hatóság 

megnev. 

a külön engedély 

3 

mel

lék 

6 

mel

lék 

köre megnev. száma hatálya 

üzlet kis  1.1 meleg, 

hideg étel 

--- kiskereskedelem nem nem --- --- --- --- --- 

   

   

              

 

  



Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

62 

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye 

Az üzlet elnevezése: 

Kínai bolt 

Neve: TIAN BAO Kft A kereskedelmi tevékenység címe:  7011 Alap, Fő út 186 

Címe: 1148 Budapest, Nagy Lajos k. útja 29 

Nyitvatartási ideje Székhelye: 1148 Budapest, Nagy Lajos k. útja 29 

Hétfő 8-17 cégjegyzékszám: 01 09 369381 kistermelői reg. sz.: Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal 

jegyzéke: --- Kedd 8-17 vállalkozói ig. sz.: statisztikai sz.: 12032257 2 42 

Szerda 8-17 Az üzlet 

alapterülete (m
2
): 

80 

Vendéglátó üzlet esetén 

a befogadóképessége: -- 

A ker-i tev. 

megkezdésének 

időpontja: 2010. 05. 14 
Csütörtök 8-17 Üzletek kívüli kereskedés és csomagküldő ker. esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Péntek 8-17 A vásárlók könyve használata vételének 

időpontja: 2010. 05. 14 

A ker-i tev. 

módosításának 

időpontja:--- 
Szombat 9-14 Csomagküldő ker. esetében a működési terülével érintett települések, 

vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Vasárnap --- A ker-i tev. 

megszűnésének 

időpontja: 2010. 11. 02 

A ker-i 

tev. helye: 

A ker-i 

tev. 

formája: 

Termék Jövedéki 

termékek 

megnev: 

A ker-i tev. 

jellege: 

Az üzletben folytatnak Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött ker-i tev-et 

folytat 

sorszáma megnev: szeszes 

ital 

kimérést 

a 210/2009. 
(IX. 29.) 

Korm. rend. 

22.§ (1) 
bek.ében 

meghat. tev-

et. 

a külön engedély 

alapján forgalmazott 

termékek 

a külön 

engedélyt 

kiállító 

hatóság 

megnev. 

a külön engedély 

3 

mel

lék 

6 

mel

lék 

köre megnev. száma hatálya 

üzlet kis  4 ruházat --- kiskereskedelem nem nem --- --- --- --- --- 

   

   

              

 

  



Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

63 

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye 

Az üzlet elnevezése: 

 

Neve: Varga János A kereskedelmi tevékenység címe:  vásáron, piacon 

Címe: 7011 Alap, Fő út 135 

Nyitvatartási ideje Székhelye: 7011 Alap, Fő út 135 

Hétfő  cégjegyzékszám: 20916339 kistermelői reg. sz.: Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal 

jegyzéke: --- Kedd  vállalkozói ig. sz.: statisztikai sz.: 60460668 5610 231 07 

Szerda  Az üzlet 

alapterülete (m
2
): 

80 

Vendéglátó üzlet esetén 

a befogadóképessége: -- 

A ker-i tev. 

megkezdésének 

időpontja: 2010. 08. 25 
Csütörtök  Üzletek kívüli kereskedés és csomagküldő ker. esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Péntek  A vásárlók könyve használata vételének 

időpontja: 2010. 08. 25 

A ker-i tev. 

módosításának 

időpontja:--- 
Szombat  Csomagküldő ker. esetében a működési terülével érintett települések, 

vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Vasárnap  A ker-i tev. 

megszűnésének 

időpontja: 2010. 10. 04 

A ker-i 

tev. helye: 

A ker-i 

tev. 

formája: 

Termék Jövedéki 

termékek 

megnev: 

A ker-i tev. 

jellege: 

Az üzletben folytatnak Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött ker-i tev-et 

folytat 

sorszáma megnev: szeszes 

ital 

kimérést 

a 210/2009. 
(IX. 29.) 

Korm. rend. 

22.§ (1) 
bek.ében 

meghat. tev-

et. 

a külön engedély 

alapján forgalmazott 

termékek 

a külön 

engedélyt 

kiállító 

hatóság 

megnev. 

a külön engedély 

3 

mel

lék 

6 

mel

lék 
köre megnev. száma hatálya 

üzlet kis  1.2 kávéital, 

alkoholment

es és 

szeszes ital 

alkohol kiskereskedelem nem nem --- --- --- --- --- 

   

   

              

 

  



Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

64 

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye 

Az üzlet elnevezése: 

 

Neve: Varga János A kereskedelmi tevékenység címe:  vásáron, piacon 

Címe: 7011 Alap, Fő út 135 

Nyitvatartási ideje Székhelye: 7011 Alap, Fő út 135 

Hétfő  cégjegyzékszám: 20916339 kistermelői reg. sz.: Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal 

jegyzéke: --- Kedd  vállalkozói ig. sz.: statisztikai sz.: 60460668 5610 231 07 

Szerda  Az üzlet 

alapterülete (m
2
): 

80 

Vendéglátó üzlet esetén 

a befogadóképessége: -- 

A ker-i tev. 

megkezdésének 

időpontja: 2010. 10. 04 
Csütörtök  Üzletek kívüli kereskedés és csomagküldő ker. esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Péntek  A vásárlók könyve használata vételének 

időpontja: 2010. 10. 04 

A ker-i tev. 

módosításának 

időpontja:--- 
Szombat  Csomagküldő ker. esetében a működési terülével érintett települések, 

vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Vasárnap  A ker-i tev. 

megszűnésének 

időpontja: 2012. 04. 19 

A ker-i 

tev. helye: 

A ker-i 

tev. 

formája: 

Termék Jövedéki 

termékek 

megnev: 

A ker-i tev. 

jellege: 

Az üzletben folytatnak Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött ker-i tev-et 

folytat 

sorszáma megnev: szeszes 

ital 

kimérést 

a 210/2009. 
(IX. 29.) 

Korm. rend. 

22.§ (1) 
bek.ében 

meghat. tev-

et. 

a külön engedély 

alapján forgalmazott 

termékek 

a külön 

engedélyt 

kiállító 

hatóság 

megnev. 

a külön engedély 

3 

mel

lék 

6 

mel

lék 

köre megnev. száma hatálya 

üzlet kis  13 Büfétermék alkohol kiskereskedelem nem nem --- --- --- --- --- 

   

   

              

 

  



Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

17 

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye 

Az üzlet elnevezése: 

 

Neve: Takács Lászlóné A kereskedelmi tevékenység címe:  7011 Alap, Fő út 269 

Címe: 7011 Alap, Fő út 269 

Nyitvatartási ideje Székhelye: 7011 Alap, Fő út 269 

Hétfő  cégjegyzékszám: 3822979 kistermelői reg. sz.: Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal 

jegyzéke: --- Kedd  vállalkozói ig. sz.: statisztikai sz.: 46204244 4752 231 07 

Szerda  Az üzlet 

alapterülete (m
2
): 

120 

Vendéglátó üzlet esetén 

a befogadóképessége: -- 

A ker-i tev. 

megkezdésének 

időpontja: 1990. 08. 02 
Csütörtök  Üzletek kívüli kereskedés és csomagküldő ker. esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Péntek  A vásárlók könyve használata vételének 

időpontja: 1990. 08. 02 

A ker-i tev. 

módosításának 

időpontja:--- 
Szombat  Csomagküldő ker. esetében a működési terülével érintett települések, 

vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Vasárnap  A ker-i tev. 

megszűnésének 

időpontja:--- 

A ker-i 

tev. helye: 

A ker-i 

tev. 

formája: 

Termék Jövedéki 

termékek 

megnev: 

A ker-i tev. 

jellege: 

Az üzletben folytatnak Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött ker-i tev-et 

folytat 

sorszáma: megnev: szeszes 

ital 

kimérést 

a 210/2009. 
(IX. 29.) 

Korm. rend. 

22.§ (1) 
bek.ében 

meghat. tev-

et. 

a külön engedély 

alapján forgalmazott 

termékek 

a külön 

engedélyt 

kiállító 

hatóság 

megnev. 

a külön engedély 

3 

mel

lék 

6 

mel

lék 

köre megnev. száma hatálya 

üzlet kis  14 Építési 

anyag 

--- kiskereskedelem nem nem --- --- --- --- --- 

 59 műtrágya, 

vetőmag 

   

   

 

  



Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

65 

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye 

Az üzlet elnevezése: 

Rózsa kereskedés 

Neve: Universal Central Kft A kereskedelmi tevékenység címe:  7011 Alap, Dózsa 

György utca 15 Címe: 7000 Sárbogárd, Ady Endre utca 142/4 3. em 10. 

Nyitvatartási ideje Székhelye: 7000 Sárbogárd, Ady Endre utca 142/4 3. em 10. 

Hétfő 9-12; 13-17 cégjegyzékszám: 07 09 019864 kistermelői reg. sz.: Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal 

jegyzéke: --- Kedd 9-12; 13-17 vállalkozói ig. sz.: statisztikai sz.: 23144352 4770 113 07 

Szerda 9-12; 13-17 Az üzlet 

alapterülete (m
2
):  

Vendéglátó üzlet esetén 

a befogadóképessége: -- 

A ker-i tev. 

megkezdésének 

időpontja: 2011. 03. 11 
Csütörtök 9-12; 13-17 Üzletek kívüli kereskedés és csomagküldő ker. esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Péntek 9-12; 13-17 A vásárlók könyve használata vételének 

időpontja: 2011. 03. 11 

A ker-i tev. 

módosításának 

időpontja:--- 
Szombat 8-12 Csomagküldő ker. esetében a működési terülével érintett települések, 

vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Vasárnap 8-12 A ker-i tev. 

megszűnésének 

időpontja:--- 

A ker-i 

tev. helye: 

A ker-i 

tev. 

formája: 

Termék Jövedéki 

termékek 

megnev: 

A ker-i tev. 

jellege: 

Az üzletben folytatnak Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött ker-i tev-et 

folytat 

sorszáma megnev: szeszes 

ital 

kimérést 

a 210/2009. 
(IX. 29.) 

Korm. rend. 

22.§ (1) 
bek.ében 

meghat. tev-

et. 

a külön engedély 

alapján forgalmazott 

termékek 

a külön 

engedélyt 

kiállító 

hatóság 

megnev. 

a külön engedély 

3 

mel

lék 

6 

mel

lék 

köre megnev. száma hatálya 

üzlet kis  3 textil --- kiskereskedelem nem nem --- --- --- --- --- 

 4 ruházat 

 5 baba terrnék 

 6 Lábbeli és 

bőráru 

 7 Bútor, 

lakberendez

és 

 20 illatszer, 

drogéria 



 27 játékáru 

 29 Tapéta, 

padlóburkol

ó, szőnyeg, 

függöny 

 30 virág és 

kertészeti 

cikk 

 43 Emlék és 

ajándéktárg

y 

 46 Használtcik

k 

   

   

 

  



Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

66 

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye 

Az üzlet elnevezése: 

 

Neve: Varga János A kereskedelmi tevékenység címe:   

Címe: 7011 Alap, Fő út 135 

Nyitvatartási ideje Székhelye: 7011 Alap, Fő út 135 

Hétfő  cégjegyzékszám: 20916339 kistermelői reg. sz.: Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal 

jegyzéke: Alap, Érd, Inárcs, Kerepes, Kecel, Siófok, 

Szántódpuszta, Bonyhád, Rétszilas, Kisapostag, Paks, 

Székesfehérvár, Csókakő, Dunaújváros, Alsószentiván, 

Sárbogárd, Cece 

Kedd  vállalkozói ig. sz.: statisztikai sz.: 60460668 5610 231 07 

Szerda  Az üzlet 

alapterülete (m
2
):  

Vendéglátó üzlet esetén 

a befogadóképessége: -- 

A ker-i tev. 

megkezdésének 

időpontja: 2012. 04. 19 
Csütörtök  Üzletek kívüli kereskedés és csomagküldő ker. esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy megye, 

illetve az országos jelleg megjelölése: --- Péntek  A vásárlók könyve használata vételének 

időpontja: 2012. 04. 19 

A ker-i tev. 

módosításának 

időpontja:--- 
Szombat  Csomagküldő ker. esetében a működési terülével érintett települések, 

vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Vasárnap  A ker-i tev. 

megszűnésének 

időpontja:  

A ker-i 

tev. helye: 

A ker-i 

tev. 

formája: 

Termék Jövedéki 

termékek 

megnev: 

A ker-i tev. 

jellege: 

Az üzletben folytatnak Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött ker-i tev-et 

folytat 

sorszáma megnev: szeszes 

ital 

kimérést 

a 210/2009. 

(IX. 29.) 
Korm. rend. 

22.§ (1) 

bek.ében 

meghat. tev-

et. 

a külön engedély 

alapján forgalmazott 

termékek 

a külön 

engedélyt 

kiállító 

hatóság 

megnev. 

a külön engedély 

3 

mel

lék 

6 

mel

lék 

köre megnev. száma hatálya 

üzlet kis  1.1 meleg-, 

hideg étel 

alkohol kiskereskedelem nem nem --- --- --- --- --- 

 1.2 Kávéital, 

alkoholment

es és 

szeszesital 

 1.10 Tej, 

tejtermék 

              

              



Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről 

 

A nyilvántartásba vétel száma:  

28-2 

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye 

Az üzlet elnevezése: 

Üzemanyagtöltő Állomás 

Neve: Arany János Mezőgazdasági Szövetkezet A kereskedelmi tevékenység címe:  

7011 Alap, Tavasz Major 1 Címe: 7011 Alap, 0357/28 hrsz. 

Nyitvatartási ideje Székhelye: 7011 Alap, Tavasz Major 1 

Hétfő 06-09; 14-17 cégjegyzékszám: 07-09-024533 kistermelői reg. sz.: Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal 

jegyzéke: --- Kedd 06-09; 14-17 vállalkozói ig. sz.: statisztikai sz.: 247934850111-113-07 

Szerda 06-09; 14-17 Az üzlet 

alapterülete (m
2
):  

X 

Vendéglátó üzlet esetén 

a befogadóképessége: -- 

A ker-i tev. 

megkezdésének 

időpontja: 2014.01.30. 
Csütörtök 06-09; 14-17 Üzletek kívüli kereskedés és csomagküldő ker. esetében a működési 

terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Péntek 06-09; 14-17 A vásárlók könyve használata vételének 

időpontja: 2014.01.30. 

A ker-i tev. 

módosításának 

időpontja:--- 
Szombat 06-09; 14-17 Csomagküldő ker. esetében a működési terülével érintett települések, 

vagy a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: --- 

Vasárnap 06-09; 14-17 A ker-i tev. 

megszűnésének 

időpontja: --- 

A ker-i 

tev. helye: 

A ker-i 

tev. 

formája: 

Termék Jövedéki 

termékek 

megnev: 

A ker-i tev. 

jellege: 

Az üzletben folytatnak Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött ker-i tev-et 

folytat 

sorszáma megnev: szeszes 

ital 

kimérést 

a 210/2009. 

(IX. 29.) 
Korm. rend. 

22.§ (1) 

bek.ében 

meghat. tev-

et. 

a külön engedély 

alapján forgalmazott 

termékek 

a külön 

engedélyt 

kiállító 

hatóság 

megnev. 

a külön engedély 

3 

mel

lék 

6 

mel

lék 
köre megnev. száma hatálya 

üzlet kis  22 Gépjármű és 

motorkerékpá

r-üzemanyag, 

motorbenzin, 

gázolaj, 

autógáz, 

gépjárműken

őanyag, hűtő 

és 

adalékanyag 

ásványola

j 

kiskereskedelem nem nem --- --- --- --- --- 

   

 


