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Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről

A nyilvántartásba vétel száma:3/2013

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye:

neve: ALATTYÁN KÖZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

Az üzlet(ek) elnevezése:

PIACTÉRI BÜFÉ

címe: 5142 ALATTYÁN SZENT ISTVÁN ÚT 1/A PIACTÉR-BÜFE

székhelye: 5142 ALATTYÁN SZENT ISTVÁN TÉR 1.
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Nyitvatartási ideje:
cégjegyzékszáma:PK.62671 2000 kistermelőregisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: statisztikai száma:18833960 2180 371 16

Hétfő
14-18

Az üzlet alapterülete (m2):17 Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége:

Kedd 7-11  
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja:

Szerda 14-18

Csütörtök

7-11  

14-18 Termék Jövedéki termék

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldőkereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tev. egy egész 

megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

Péntek
7órától 

11 sorszáma megnevezése sorszáma megnevezése

Szombat

7-11  

14-18 1.

1.2kávéital,alkoholmentes és 

szeszesital 1.

Vasárnap 14-18 2. 1.3csomagolt kávé 2.

A kereskedelmi tevékenység formája:
3. 1.9 édességáru 3.

4. 1.4 Cukrászati készítmények, édesipari termékek 4.

A üzletben folytatott 

kereskedelmi tevékenység

5. 1.8 kenyér és pékáru, sütőipari termék 5.

6. 6.
Csomagküldőkereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a 

megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

mozgóbolt útján folytatott 

kereskedelmi tevékenység

7. 7.

8. 8.
bevásárlóközpontban folytatott 

kereskedelmi tevékenység

9. 9.

10. 10.

11.

12.

vásáron vagy piacon folytatott 

kereskedelmi tevékenység

11.

12.

közterületi értékesítés 13. 13. Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

közvetlen értékesítés 14. 14.
a külön engedély alapján forgalmazott termékek a külön engedélyt kiállító hatóság 

megnevezése

a külön engedély

csomagküldő kereskedelem 16. 16.

üzleten kívüli kereskedelem 15. 15.

köre megnevezése száma

automatából történő értékesítés 17. 17.

A kereskedelmi tevékenység jellege:
18. 18.

19. 19.

kereskedelmi ügynöki tevékenység 20. 20.

kiskereskedelem 21. 21.

vendéglátás 22. 22.

nagykereskedelem 23. 23.

24. 24.

Az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: 

NEM

25. 25. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2013.04.09

26. 26.

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontjai:

27. 27.

28. 28.

Az üzletben folytatnak a 210/2009. (IX. 29.) 

Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében 

meghatározott tevékenységet:

29. 29.

30. 30.

31. 31.

nem folytatnak 33. 33. A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja:

32. 32.

műsoros előadás 34. 34. Megjegyzés:

zene 35. 35.

tánc 36. 36.
szórakoztató játék (teke, biliárd, 

kártyajáték, stb.)

37. 37.

38. 38.

szórakoztató játékautomata 39. 39.
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Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről

A nyilvántartásba vétel száma:2/2010

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye:

neve: BANYA IMRÉNÉ 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

Az üzlet(ek) elnevezése: 5142 ALATTYÁN RÁKÓCZI F.U. 9    , 5142 aLATTYÁN SZENT ISTVÁN TÉR 54/HRSZ/PIAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

PIACI ÁRUSÍTÁS

címe: 5142 Alattyán Rákóczi u. 9.

székhelye: 5142 ALATTYÁN RÁKÓCZI F. U. 9.
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Nyitvatartási ideje:
cégjegyzékszáma:21886111 kistermelőregisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: statisztikai száma:60644156478223100

Hétfő Az üzlet alapterülete (m2): Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége:
Kedd

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

Csütörtök Termék Jövedéki termék

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldőkereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tev. egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:
Péntek sorszáma megnevezése sorszáma megnevezése

Szombat 1. 3.textil,ágynemű,asztalterítő,törölköző,ruházat,gyermek,női,férfi cikk kiegészítők1.

Vasárnap 2. 4.ruházat,gyermek,női,férfi cikk kiegészítők 2.

A kereskedelmi tevékenység formája:
3. 6.lábbeli 3.
4. 4.

X
üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

5. 5.
6. 6.

Csomagküldőkereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység
7. 7.
8. 8.

bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi 

tevékenység
9. 9.

10. 10.
11.

12.
X vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi 

tevékenység

11.

12.

közterületi értékesítés 13. 13. Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
közvetlen értékesítés 14. 14.

a külön engedély alapján forgalmazott termékek
a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése

a külön engedély

csomagküldő kereskedelem 16. 16.

üzleten kívüli kereskedelem 15. 15.

köre megnevezése száma hatálya

automatából történő értékesítés 17. 17.

A kereskedelmi tevékenység jellege:
18. 18.
19. 19.

kereskedelmi ügynöki tevékenység 20. 20.
kiskereskedelem 21. 21.
vendéglátás 22. 22.
nagykereskedelem 23. 23.

24. 24.

Az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: NEM
25. 25. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2010.11.15
26. 26.

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontjai:

27. 27.

28. 28.

Az üzletben folytatnak a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 22. § 

(1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:

29. 29.
30. 30.
31. 31.

nem folytatnak 33. 33. A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja:

32. 32.

műsoros előadás 34. 34. Megjegyzés:
zene 35. 35.
tánc 36. 36.

szórakoztató játék (teke, biliárd, kártyajáték, stb.)
37. 37.
38. 38.

szórakoztató játékautomata 39. 39.
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Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről

A nyilvántartásba vétel száma:

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye:

neve: DALMADI TIBOR 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

Az üzlet(ek) elnevezése:

GÁZCSERETELEP

címe: 5142 ALATTYÁN SZENT ISTVÁN TÉR 9.

székhelye: 5142 ALATTYÁN SZENT ISTVÁN TÉR 9.
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Nyitvatartási ideje:
cégjegyzékszáma:EV-498589 kistermelőregisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: statisztikai száma:52 241 576

Hétfő 7-15h Az üzlet alapterülete (m2):8 Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége:
Kedd 7-15h

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja:
Szerda 7-15h

Csütörtök 7-15h Termék Jövedéki termék

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldőkereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tev. egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:
Péntek 7-15h sorszáma megnevezése sorszáma megnevezése

Szombat 7-15h 1. 24palackos gáz 1.

Vasárnap 7-15h 2. 2.

A kereskedelmi tevékenység formája:
3. 3.
4. 4.

A
üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

5. 5.
6. 6.

Csomagküldőkereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység
7. 7.
8. 8.

bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi 

tevékenység
9. 9.

10. 10.
11.

12.

vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi 

tevékenység

11.

12.

közterületi értékesítés 13. 13. Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
közvetlen értékesítés 14. 14.

a külön engedély alapján forgalmazott termékek
a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése

a külön engedély

csomagküldő kereskedelem 16. 16.

üzleten kívüli kereskedelem 15. 15.

köre megnevezése száma hatálya

automatából történő értékesítés 17. 17.

A kereskedelmi tevékenység jellege:
18. 18.
19. 19.

kereskedelmi ügynöki tevékenység 20. 20.
kiskereskedelem 21. 21.
vendéglátás 22. 22.
nagykereskedelem 23. 23.

24. 24.

Az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: NEM
25. 25. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 1998.03.05
26. 26.

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontjai:

27. 27.

28. 28.

Az üzletben folytatnak a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 22. § 

(1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:

29. 29.
30. 30.
31. 31.

nem folytatnak 33. 33. A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja:

32. 32.

műsoros előadás 34. 34. Megjegyzés:
zene 35. 35.
tánc 36. 36.

szórakoztató játék (teke, biliárd, kártyajáték, stb.)
37. 37.
38. 38.

szórakoztató játékautomata 39. 39.
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Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről

A nyilvántartásba vétel száma:30/1997

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye:

neve: DALMADI TIBOR
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

Az üzlet(ek) elnevezése:

ITALBOLT

címe: 5142 ALATTYÁN SZENT ISTVÁN TÉR 9

székhelye: 5142 ALATTYÁN SZENT ISTVÁN TÉR 9
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Nyitvatartási ideje:
cégjegyzékszáma:EV498589 kistermelőregisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: statisztikai száma:52241576

Hétfő 06-12h 14-21hAz üzlet alapterülete (m2): 30 m2 Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége:  30 fő
Kedd 06-12h 14-21h

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja:
Szerda 06-12h 14-21h

Csütörtök 06-12h 14-21h Termék Jövedéki termék

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldőkereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tev. egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:
Péntek 06-12h 14-21h sorszáma megnevezése sorszáma megnevezése

Szombat 06-12h 14-21h 1. 1.2kávéital,alkoholmentes és szeszesital 1.

Vasárnap 06-12h 14-21h 2. 1.3csomagolt kávé,dobozos és alkoholmentes és szeszesital 2.

A kereskedelmi tevékenység formája:
3. 1.9édességáru 3.
4. 4.

A
üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

5. 5.
6. 6.

Csomagküldőkereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység
7. 7.
8. 8.

bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi 

tevékenység
9. 9.

10. 10.
11.

12.

vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi 

tevékenység

11.

12.

közterületi értékesítés 13. 13. Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
közvetlen értékesítés 14. 14.

a külön engedély alapján forgalmazott termékek
a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése

a külön engedély

csomagküldő kereskedelem 16. 16.

üzleten kívüli kereskedelem 15. 15.

köre megnevezése száma hatálya

automatából történő értékesítés 17. 17.

A kereskedelmi tevékenység jellege:
18. 18.
19. 19.

kereskedelmi ügynöki tevékenység 20. 20.
kiskereskedelem 21. 21.
vendéglátás 22. 22.
nagykereskedelem 23. 23.

24. 24.

Az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: IGEN
25. 25. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 1997.08.18
26. 26.

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontjai:

27. 27.

28. 28.

Az üzletben folytatnak a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 22. § 

(1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:

29. 29.
30. 30.
31. 31.

nem folytatnak 33. 33. A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja:

32. 32.

műsoros előadás 34. 34. Megjegyzés:
zene 35. 35.
tánc 36. 36.

szórakoztató játék (teke, biliárd, kártyajáték, stb.)
37. 37.
38. 38.

szórakoztató játékautomata 39. 39.
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Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről

A nyilvántartásba vétel száma:
9/2014/BE

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye:

neve: DARÁZS KEVERŐ 2000 KFT.
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

Az üzlet(ek) elnevezése: Alattyán, Ady E u 24.

DARÁZS-TÁP

címe: Jászberény, Szelei  u. 69.

székhelye: Jászberény, Szelei u. 69.
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Nyitvatartási ideje:
cégjegyzékszáma:Cg.16-9-006347 kistermelőregisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: statisztikai száma: 12616327-1091-113-16

Hétfő 8-9, 14-15 Az üzlet alapterülete (m2):18 Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége:

Kedd9-10, 14-15 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 

időpontja:Szerda ZÁRVA

Csütörtök 8-9, 14-15 Termék Jövedéki termék

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldőkereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett 

települések, vagy - ha a tev. egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

Péntek 8-9, 14-15. sorszáma megnevezése sorszáma megnevezése

Szombat8-10 1. 32. Állateledel, takarmány 1.

Vasárnap zárva 2. 2.

A kereskedelmi tevékenység formája:
3. 3.

4. 4.

x üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység

5. 5.

6. 6.
Csomagküldőkereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy 

az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi 

tevékenység

7. 7.

8. 8.
bevásárlóközpontban folytatott 

kereskedelmi tevékenység

9. 9. ORSZÁGOS 
10. 10.

11.

12.

vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi 

tevékenység

11.

12.

közterületi értékesítés 13. 13. Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

közvetlen értékesítés 14. 14.
a külön engedély alapján forgalmazott termékek

csomagküldő kereskedelem 16. 16.

üzleten kívüli kereskedelem 15. 15.

köre megnevezése

automatából történő értékesítés 17. 17.

A kereskedelmi tevékenység jellege:
18. 18.

19. 19.

kereskedelmi ügynöki tevékenység 20. 20.

kiskereskedelem 21. 21.

vendéglátás 22. 22.

nagykereskedelem 23. 23.

24. 24.

Az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: NEM
25. 25. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2014.11.05.

26. 26.

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontjai:

27. 27.

28. 28.

Az üzletben folytatnak a 210/2009. (IX. 29.) Korm. 

rendelet 22. § (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:

29. 29.

30. 30.

31. 31.

nem folytatnak 33. 33. A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja:

32. Állateledel- takarmány 32.

műsoros előadás 34. 34. Megjegyzés:

zene 35. 35.

tánc 36. 36.
szórakoztató játék (teke, biliárd, kártyajáték, 

stb.)

37. 37.

38. 38.

szórakoztató játékautomata 39. 39.
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Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről

A nyilvántartásba vétel száma:

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye:

neve: DEÁK JÁNOS
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

Az üzlet(ek) elnevezése:75/2005

ÉLELMISZER JELL. VEGYES ÜZLET,ZÖLDSÉG GYÜMÖLCS ÜZLET

címe: 5142 ALATTYÁN KOSSUTH U. 8/A

székhelye: 5142 ALATTYÁN KOSSUTH LAJOS ÚT 7.
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Nyitvatartási ideje:
cégjegyzékszáma:EV-971758 kistermelőregisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: statisztikai száma:74090062-2-36

Hétfő 7-11:30h 13:30-17hAz üzlet alapterülete (m2):30 Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége:
Kedd 7-11:30h 13:30-17h

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja:
Szerda 7-11:30h 13:30-17h

Csütörtök 7-11:30h 13:30-17h Termék Jövedéki termék

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldőkereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tev. egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:
Péntek 7-11:30h 13:30-17h sorszáma megnevezése sorszáma megnevezése

Szombat 6:30-11:30h 1. 1.7zöldség,gyümölcs 1.

Vasárnap zárva 2. 1.3csomagolt kávé,dobozos ill.palackozott alkoholmentes és szeszesital2.

A kereskedelmi tevékenység formája:
3. 1.9édességáru 3.
4. 1.10 tejtermék 4.

A
üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

5. 1.11egyéb élelmiszer 5.
6. 6.

Csomagküldőkereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység
7. 7.
8. 8.

bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi 

tevékenység
9. 9.

10. 10.
11.

12.

vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi 

tevékenység

11.

12.

közterületi értékesítés 13. 13. Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
közvetlen értékesítés 14. 14.

a külön engedély alapján forgalmazott termékek
a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése

a külön engedély

csomagküldő kereskedelem 16. 16.

üzleten kívüli kereskedelem 15. 15.

köre megnevezése száma hatálya

automatából történő értékesítés 17. 17.

A kereskedelmi tevékenység jellege:
18. 18.
19. 19.

kereskedelmi ügynöki tevékenység 20. 20.
kiskereskedelem 21. 21.
vendéglátás 22. 22.
nagykereskedelem 23. 23.

24. 24.

Az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: NEM
25. 25. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2005.01.04
26. 26.

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontjai:

27. 27.

28. 28.

Az üzletben folytatnak a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 22. § 

(1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:

29. 29.
30. 30.
31. 31.

nem folytatnak 33. 33. A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja:

32. 32.

műsoros előadás 34. 34. Megjegyzés:
zene 35. 35.
tánc 36. 36.

szórakoztató játék (teke, biliárd, kártyajáték, stb.)
37. 37.
38. 38.

szórakoztató játékautomata 39. 39.
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Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről

A nyilvántartásba vétel száma:68/2003

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye:

neve: FERENCSIK GYULA
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

Az üzlet(ek) elnevezése:

FERENCSIK HÚSBOLT

címe: 5142 SZENT ISTVÁN ÚT 15

székhelye: 5142 ALATTYÁN REZEDA U.12
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Nyitvatartási ideje:
cégjegyzékszáma: kistermelőregisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES272005 statisztikai száma:52354362-2-36

Hétfő 06-11h 14-18h Az üzlet alapterülete (m2): 45 m2 Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége:
Kedd 06-11h 14-18h

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja:
Szerda 06-11h 14-18h

Csütörtök 06-11h 14-18h Termék Jövedéki termék

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldőkereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tev. egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:
Péntek 06-11h 14-18h sorszáma megnevezése sorszáma megnevezése

Szombat 06-11h 1. 1.5hús-és hentesáru 1.

Vasárnap zárva 2. 1.11száraztészta 2.

A kereskedelmi tevékenység formája:
3. 3.
4. 4.

A
üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

5. 5.
6. 6.

Csomagküldőkereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység
7. 7.
8. 8.

bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi 

tevékenység
9. 9.

10. 10.
11.

12.

vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi 

tevékenység

11.

12.

közterületi értékesítés 13. 13. Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
közvetlen értékesítés 14. 14.

a külön engedély alapján forgalmazott termékek
a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése

a külön engedély

csomagküldő kereskedelem 16. 16.

üzleten kívüli kereskedelem 15. 15.

köre megnevezése száma hatálya

automatából történő értékesítés 17. 17. Élelmiszer Előhűtött tőkehús, Előhűtött és mélyhűtött baromfiJ-N-Sz Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás 730/001/JASZ/2003.

A kereskedelmi tevékenység jellege:
18. 18. baromfi, mélyhűtött vadhús, töltelékáru
19. 19.

kereskedelmi ügynöki tevékenység 20. 20.
kiskereskedelem 21. 21.
vendéglátás 22. 22.
nagykereskedelem 23. 23.

24. 24.

Az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: NEM
25. 25. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2003.03.27
26. 26.

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontjai:

27. 27.

28. 28.

Az üzletben folytatnak a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 22. § 

(1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:

29. 29.
30. 30.
31. 31.

nem folytatnak 33. 33. A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja:

32. 32.

műsoros előadás 34. 34. Megjegyzés:
zene 35. 35.
tánc 36. 36.

szórakoztató játék (teke, biliárd, kártyajáték, stb.)
37. 37.
38. 38.

szórakoztató játékautomata 39. 39.
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38.

szórakoztató játékautomata 39. 39.

36.
szórakoztató játék (teke, biliárd, kártyajáték, 

stb.)

37. 37.

38.

Megjegyzés:

zene 35. 35.

tánc 36.

műsoros előadás 34. 34.

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja:

32. 32.

nem folytatnak 33. 33.

31. 31.

Az üzletben folytatnak a 210/2009. (IX. 29.) Korm. 

rendelet 22. § (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:

29. 29.

30. 30.

28. 28.

27.

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2015.06.30.

26. 26.

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontjai:

27.

Az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: 
25. 25.

24. 24.

nagykereskedelem 23. 23.

vendéglátás 22. 22.

kiskereskedelem 21. 21.

kereskedelmi ügynöki tevékenység 20. 20.

19. 19.
A kereskedelmi tevékenység jellege:

18. 18.

automatából történő értékesítés 17. 17.

köre megnevezésecsomagküldő kereskedelem 16. 16.

üzleten kívüli kereskedelem 15. 15.

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

közvetlen értékesítés 14. 14.
a külön engedély alapján forgalmazott termékek

közterületi értékesítés 13. 13.

X vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi 

tevékenység

11.

12.

10. 10.

11.

12.

bevásárlóközpontban folytatott 

kereskedelmi tevékenység

9. 9.

Csomagküldőkereskedelem esetében a működési területével érintett települések, 

vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a 

megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi 

tevékenység

7. Zöldség,gyümölcs 7.

8. 8.

5.

6. 6.

üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység

5.

ALATTYÁN PIACTÉR

A kereskedelmi tevékenység formája:
3. 3.

4. 4.

1.

Vasárnap 2. 2.

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldőkereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tev. egy egész 

megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, ill. az országos jelleg 

megjelölése:

Péntek sorszáma megnevezése sorszáma megnevezése

Szombat 1.

Csütörtök Termék Jövedéki termék

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

időpontja:Szerda 

Hétfő Az üzlet alapterülete (m2) Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége: 30

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Nyitvatartási ideje:
cégjegyzékszáma: kistermelőregisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 39230084 statisztikai száma:66797661463123116

vásáron-,piacon folytatott kiskereskedelmi tev.

címe: 5054 JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY, BÉKE U. 40.

székhelye: 5054 JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY, BÉKE U. 40.

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről

A nyilvántartásba vétel száma:
3/2015/B

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye:

neve: GAJDOS ISTVÁN EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

Az üzlet(ek) elnevezése:
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Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről

A nyilvántartásba vétel száma:3/2012.

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye:

neve: GRINGÓ GÁZ KFT.
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

Az üzlet(ek) elnevezése:

GRINGÓ GÁZ KFT.

címe: 5142 ALATTYÁN JÓZSEF ATTILA U.2.

székhelye: 5137 JÁSZKISÉR SZŐLŐ U. 24.
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Nyitvatartási ideje:
cégjegyzékszáma:16-09-014430 kistermelőregisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: statisztikai száma:24068972477811300

Hétfő Az üzlet alapterülete (m2): Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége:
Kedd

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

Csütörtök Termék Jövedéki termék

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldőkereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tev. egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:
Péntek sorszáma megnevezése sorszáma megnevezése

Szombat 1. 1.

Vasárnap 2. 2.

A kereskedelmi tevékenység formája:
3. 3.
4. 4.

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
5. 5.
6. 6.

Csomagküldőkereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység
7. 7.
8. 8.

bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi 

tevékenység
9. 9.

10. 10.
11.

12.

vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi 

tevékenység

11.

12.

közterületi értékesítés 13. 13. Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
közvetlen értékesítés 14. 14.

a külön engedély alapján forgalmazott termékek
a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése

a külön engedély

csomagküldő kereskedelem 16. 16.

üzleten kívüli kereskedelem 15. 15.

köre megnevezése száma hatálya

automatából történő értékesítés 17. 17.

A kereskedelmi tevékenység jellege:
18. 18.
19. 19.

kereskedelmi ügynöki tevékenység 20. 20.
kiskereskedelem 21. 21.
vendéglátás 22. 22.
nagykereskedelem 23. 23.

24. Palackos gáz 24.

Az üzletben folytatnak szeszesital kimérést:
25. 25. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2012.11.22
26. 26.

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontjai:

27. 27.

28. 28.

Az üzletben folytatnak a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 22. § 

(1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:

29. 29.
30. 30.
31. 31.

nem folytatnak 33. 33. A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja:

32. 32.

műsoros előadás 34. 34. Megjegyzés:
zene 35. 35.
tánc 36. 36.

szórakoztató játék (teke, biliárd, kártyajáték, stb.)
37. 37.
38. 38.

szórakoztató játékautomata 39. 39.
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Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről

A nyilvántartásba vétel száma:

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye:

neve: IUSTA TEMETKEZÉSI TEMETKEZÉSI SZOLGÁLAT
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

Az üzlet(ek) elnevezése:

KEGYTÁRGY KER.

címe: ALATTYÁN SZÉCHENYI I. U. 57.

székhelye: JÁSZBERÉNY KÁPOLNA U. 23.
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Nyitvatartási ideje:
cégjegyzékszáma: kistermelőregisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: statisztikai száma:11 263 957 519 012 300

Hétfő Az üzlet alapterülete (m2): 15 m2 Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége:
Kedd

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

Csütörtök Termék Jövedéki termék

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldőkereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tev. egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:
Péntek sorszáma megnevezése sorszáma megnevezése

Szombat 1. 41.temetkezési kellékek 1.

Vasárnap 2. 2.

A kereskedelmi tevékenység formája:
3. 3.
4. 4.

A
üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

5. 5.
6. 6.

Csomagküldőkereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység
7. 7.
8. 8.

bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi 

tevékenység
9. 9.

10. 10.
11.

12.

vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi 

tevékenység

11.

12.

közterületi értékesítés 13. 13. Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
közvetlen értékesítés 14. 14.

a külön engedély alapján forgalmazott termékek
a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése

a külön engedély

csomagküldő kereskedelem 16. 16.

üzleten kívüli kereskedelem 15. 15.

köre megnevezése száma hatálya

automatából történő értékesítés 17. 17.

A kereskedelmi tevékenység jellege:
18. 18.
19. 19.

kereskedelmi ügynöki tevékenység 20. 20.
kiskereskedelem 21. 21.
vendéglátás 22. 22.
nagykereskedelem 23. 23.

24. 24.

Az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: NEM
25. 25. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 1997.07.18
26. 26.

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontjai:

27. 27.

28. 28.

Az üzletben folytatnak a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 22. § 

(1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:

29. 29.
30. 30.
31. 31.

nem folytatnak 33. 33. A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja:

32. 32.

műsoros előadás 34. 34. Megjegyzés:
zene 35. 35.
tánc 36. 36.

szórakoztató játék (teke, biliárd, kártyajáték, stb.)
37. 37.
38. 38.

szórakoztató játékautomata 39. 39.
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38.

szórakoztató játékautomata 39. 39.

36.
szórakoztató játék (teke, biliárd, kártyajáték, 

stb.)

37. 37.

38.

Megjegyzés:

zene 35. 35.

tánc 36.

műsoros előadás 34. 34.

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja:

32. 32.

nem folytatnak 33. 33.

31. 31.

Az üzletben folytatnak a 210/2009. (IX. 29.) Korm. 

rendelet 22. § (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:

29. 29.

30. 30.

28. 28.

27.

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2015.05.07.

26. 26.

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontjai:

27.

Az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: NEM
25. 25.

24. 24.

nagykereskedelem 23. 23.

vendéglátás 22. 22.

kiskereskedelem 21. 21.

kereskedelmi ügynöki tevékenység 20. 20.

19. 19.
A kereskedelmi tevékenység jellege:

18. 18.

automatából történő értékesítés 17. 17.

köre megnevezésecsomagküldő kereskedelem 16. 16.

üzleten kívüli kereskedelem 15. 15.

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

közvetlen értékesítés 14. 14.
a külön engedély alapján forgalmazott termékek

közterületi értékesítés 13. 13.

X vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi 

tevékenység

11.

12.

10. 10.

11.

12.

bevásárlóközpontban folytatott 

kereskedelmi tevékenység

9. 9.

Csomagküldőkereskedelem esetében a működési területével érintett települések, 

vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a 

megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi 

tevékenység

7. 7.

8. 8.

5.

6. 6.

üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység

5.

A kereskedelmi tevékenység formája:
3.

1.11. Egyéb élelmiszer, (tojás, 

étolaj, margarin és zsír, olajos  és 3.

4. 4.

1.3. Csomagolt kávé,dobozos, 

illetve palackozott alkoholmentes 

ital 1.

2. 1.7. Zöldség, gyümölcs 2.

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldőkereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tev. egy egész 

megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, ill. az országos jelleg 

megjelölése:

sorszáma megnevezése sorszáma megnevezése

1.

Termék Jövedéki termék

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

időpontja:

2,42307E+16

Az üzlet alapterülete (m2): Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége: 

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Nyitvatartási ideje:
cégjegyzékszáma:Cg. 01-09-885413 kistermelőregisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: statisztikai száma:

PIACI ÁRUSÍTÁS

címe: 1064 BUDAPEST, VÖRÖSMARTY ÚT 57.IV.36.

székhelye: 1064 BUDAPEST, VÖRÖSMARTY ÚT 57.IV.36.

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről

A nyilvántartásba vétel száma:
2/2015/BE

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye:

neve: JOLLY FRUCHT Kft.
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

Az üzlet(ek) elnevezése: Alattyán piactér, 54 hrsz.



X

X

38.

szórakoztató játékautomata 39. 39.

36.

szórakoztató játék (teke, biliárd, kártyajáték, stb.)
37. 37.
38.

Megjegyzés:
zene 35. 35.
tánc 36.

műsoros előadás 34. 34.
A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja:

32. 32.

nem folytatnak 33. 33.

31. 31.Az üzletben folytatnak a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 22. § 

(1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:

29. 29.
30. 30.

28. 28.

27.

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 1999.03.01
26. 26.

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontjai:

27.

Az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: NEM
25. 25.

24. 24.

nagykereskedelem 23. 23.
vendéglátás 22. 22.
kiskereskedelem 21. 21.
kereskedelmi ügynöki tevékenység 20. 20.

19. 19.
A kereskedelmi tevékenység jellege:

18. 18.
automatából történő értékesítés 17. 17.

köre megnevezése száma hatályacsomagküldő kereskedelem 16. 16.

üzleten kívüli kereskedelem 15. 15.

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
közvetlen értékesítés 14. 14.

a külön engedély alapján forgalmazott termékek
a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése

a külön engedély

közterületi értékesítés 13. 13.

vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi 

tevékenység

11.

12.

10. 10.
11.

12.

bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi 

tevékenység
9. 9.

Csomagküldőkereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység
7. 7.
8. 8.

5.
6. 6.

A
üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

5.

A kereskedelmi tevékenység formája:
3. 3.
4. 4.

22.motorgépjármű üza.,motorbenzin,gázolaj,gépjármű kenőanyag,hűtőanyag és adalékanyag üzemanyagtöltő1.

Vasárnap 06-21h 2. 24.palackos gáz 2.

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldőkereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tev. egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:
Péntek 06-21h sorszáma megnevezése sorszáma megnevezése

Szombat 06-21h 1.

Csütörtök 06-21h Termék Jövedéki termék

Kedd 06-21h
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja:

Szerda 06-21h

Hétfő 06-21hAz üzlet alapterülete (m2): 12 m2 Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége:

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Nyitvatartási ideje:
cégjegyzékszáma: kistermelőregisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: statisztikai száma:10 608 764 524 712 300

ÜZEMANYAG TÖLTŐ

címe: 5143 ALATTYÁN JÁSZ U. 101

székhelye: LAJOSMIZSE    SZENT LAJOS U.2

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről

A nyilvántartásba vétel száma:50/1999

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye:

neve: JÓZSA ÉS TÁRSA KFT
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

Az üzlet(ek) elnevezése:



X

x
X

38.

szórakoztató játékautomata 39. 39.

36.

szórakoztató játék (teke, biliárd, kártyajáték, stb.)
37. 37.
38.

Megjegyzés:
zene 35. 35.
tánc 36.

műsoros előadás 34. 34.
A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja:

32. 32.

nem folytatnak 33. 33.

31. 31.Az üzletben folytatnak a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 22. § 

(1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:

29. 29.
30. 30.

28. 28.

27.

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 1998.03.04
26. 26.

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontjai:

27.

Az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: IGEN
25. 25.

24. 24.

nagykereskedelem 23. 23.
vendéglátás 22. 22.
kiskereskedelem 21. 21.
kereskedelmi ügynöki tevékenység 20. 20.

19. 19.
A kereskedelmi tevékenység jellege:

18. 18.
automatából történő értékesítés 17. 17.

köre megnevezése száma hatályacsomagküldő kereskedelem 16. 16.

üzleten kívüli kereskedelem 15. 15.

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
közvetlen értékesítés 14. 14.

a külön engedély alapján forgalmazott termékek
a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése

a külön engedély

közterületi értékesítés 13. 13.

vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi 

tevékenység

11.

12.

10. 10.
11.

12.

bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi 

tevékenység
9. 9.

Csomagküldőkereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység
7. 7.
8. 8.

5.
6. 6.

A
üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

5.

A kereskedelmi tevékenység formája:
3. 1.9édességáru 3.
4. 4.

1.2kávéital,alkoholmentes és szeszesital 1.

Vasárnap 05-21h 2. 1.3csomagolt kávé,dobozos és alkoholmentes és szeszesital 2.

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldőkereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tev. egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:
Péntek 05-21h sorszáma megnevezése sorszáma megnevezése

Szombat 05-21h 1.

Csütörtök 05-21h Termék Jövedéki termék

Kedd 05-21h
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja:

Szerda 05-21h

Hétfő 05-21h Az üzlet alapterülete (m2):40 Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége:30 FŐ

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Nyitvatartási ideje:
cégjegyzékszáma:EV-801230 kistermelőregisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: statisztikai száma:5241119

ITALÜZLET

címe: 5142 ALATTYÁN JÁSZ ÚT 26

székhelye: 5142 ALATTYÁN JÁSZ ÚT 26

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről

A nyilvántartásba vétel száma:42/1998

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye:

neve: KOCZKÁSNÉ LAJKÓ MÁRIA
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

Az üzlet(ek) elnevezése:

A



X

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről

A nyilvántartásba vétel száma:3/2011

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye:

neve: MAGYAR POSTA ZRT.
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

Az üzlet(ek) elnevezése:

MAGYAR POSTA ZRT.

címe: 5142 ALATTYÁN KOSSUTH L. ÚT 1/A

székhelye: 1138 BUDAPEST DUNAVIRÁG U. 2-6.
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Nyitvatartási ideje:
cégjegyzékszáma: 01-10-042463 kistermelőregisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: statisztikai száma: 10901232-5310-114-01

Hétfő 8-15.30 Az üzlet alapterülete (m2): 15 m2 Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége:
Kedd 8-15.30

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja:
Szerda 8-15.30

Csütörtök 8-15.30 Termék Jövedéki termék

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldőkereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tev. egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:
Péntek 8-15.30 sorszáma megnevezése sorszáma megnevezése

Szombat zárva 1. 1.3csomagolt kávé,dobozos ill.palackozott alkoholmentes ital 1.

Vasárnap zárva 2. 1.9édességáru/csokoládé,desszert,nápolyi,cukorkaáru,stb./ 2.

A kereskedelmi tevékenység formája:
3. 1.11egyéb élelmiszer,olajos,egyéb magvak 3.
4. 1.12közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék/gyógynövény,biotermék,testépítő szerek,stb./4.

A
üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

5. 2.dohányáru/dohánytermék,dohányzáshoz szükséges kellék/ 5.
6. 7.kisebb háztartási felszerelési tárgyak,eszközök 6.

Csomagküldőkereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység
7. 9.csak kisebb háztartási készülékek/pl:hajszárító/ 7.
8. 11.audiovizuális termék/zenei-és videofelvétel CD,DVD,stb/ 8.

bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység
9. 12.telekommunikációs cikk 9.

10. 16.könyv 10.
11.

12.vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység

11. 17.újság,napilap,hetilap,folyóirat,periodikus kiadvány

12. 18.papír írószer,művészellátó cikk/vászon,állvány/

közterületi értékesítés 13. 19.számítógépes hardver,szoftvertermék 13. Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
közvetlen értékesítés 14. 20.illatszer,drogéria/A és B tűzveszélyességi osztályba sorolt termék nem értékesíthető/14.

a külön engedély alapján forgalmazott termékek
a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése

a külön engedély

csomagküldő kereskedelem 16. 27.játékáru 16.

üzleten kívüli kereskedelem 15. 26.sportszer,sporteszköz 15.

köre megnevezése száma hatálya

automatából történő értékesítés 17. 28.vércukorszintmérő,só ,inhalátor 17.

A kereskedelmi tevékenység jellege:
18. 37.vetőmagok 18.
19. 43.emlék és ajándéktárgyak 19.

kereskedelmi ügynöki tevékenység 20. 44.numizmatikai termék 20.
kiskereskedelem 21. 45.kreatív hobby és dekorációs termék 21.
vendéglátás 22. 22.
nagykereskedelem 23. 23.

24. 24.

Az üzletben folytatnak szeszesital kimérést:
25. 25. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2011.08.08
26. 26.

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontjai:

27. 27.

28. 28.

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

bekezdésében meghatározott tevékenységet:

29. 29.
30. 30.
31. 31.

nem folytatnak 33. 33. A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja:

32. 32.

műsoros előadás 34. 34. Megjegyzés:
zene 35. 35.
tánc 36. 36.

szórakoztató játék (teke, biliárd, kártyajáték, stb.)
37. 37.
38. 38.

szórakoztató játékautomata 39. 39.



X

X

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről

A nyilvántartásba vétel száma:   2/2012/BE

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye:

neve: MOLNÁR VIRÁG KFT.
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

Az üzlet(ek) elnevezése:

VIOLETTA VIRÁGBOLT

címe: 5142 ALATTYÁN KOSSUTH L. U. 23.

székhelye: 5142 ALATTYÁN KOSSUTH L. U. 23.
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Nyitvatartási ideje:
cégjegyzékszáma: 16-09--014282 kistermelőregisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: statisztikai száma: 23939000-4776-113-16

Hétfő 8- 16 Az üzlet alapterülete (m2): 20 m2 Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége:
Kedd 8-16

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja:
Szerda 8-16

Csütörtök 8-16 Termék Jövedéki termék

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldőkereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tev. egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:
Péntek 8-16 sorszáma megnevezése sorszáma megnevezése

Szombat 8-.12 1. 1.30 virág és kertészeti cikk 1.

Vasárnap: Zárva 2. 2.

A kereskedelmi tevékenység formája:
3. 3.
4. 4.

x
üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

5. 5.
6. 6.

Csomagküldőkereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység
7. 7.
8. 8.

bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi 

tevékenység
9. 9.

10. 10.
11.

12.

vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi 

tevékenység

11.

12.

közterületi értékesítés 13. 13. Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
közvetlen értékesítés 14. 14.

a külön engedély alapján forgalmazott termékek
a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése

a külön engedély

csomagküldő kereskedelem 16. 16.

üzleten kívüli kereskedelem 15. 15.

köre megnevezése száma hatálya

automatából történő értékesítés 17. 17.

A kereskedelmi tevékenység jellege:
18. 18.
19. 19.

kereskedelmi ügynöki tevékenység 20. 20.
kiskereskedelem 21. 21.
vendéglátás 22. 22.
nagykereskedelem 23. 23.

24. 24.

Az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: NEM
25. 25. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2012.05.29
26. 26.

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontjai:

27. 27.

28. 28.

Az üzletben folytatnak a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 22. § 

(1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:

29. 29.
30. 30.
31. 31.

nem folytatnak 33. 33. A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja:

32. 32.

műsoros előadás 34. 34. Megjegyzés:
zene 35. 35.
tánc 36. 36.

szórakoztató játék (teke, biliárd, kártyajáték, stb.)
37. 37.
38. 38.

szórakoztató játékautomata 39. 39.



Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről

A nyilvántartásba vétel száma:2/2011

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye:

neve: NAGY TAMÁS
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

Az üzlet(ek) elnevezése:

ÜVEGTIGRIS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT.

címe: 5142 ALATTYÁN SZENT I. ÚT 42.

székhelye: 5142 ALATTYÁN SZENT I. ÚT 42.
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Nyitvatartási ideje:
cégjegyzékszáma: 16-06-007493 kistermelőregisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: statisztikai száma:20956738

Hétfő 4:30-24:00Az üzlet alapterülete (m2): 33,7 m2 Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége: 30 fő
Kedd 4:30-24:00

     
Szerda 4:30-24:00

Csütörtök 4:30-24:00 Termék Jövedéki termék

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldőkereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tev. egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:
Péntek 4:30-24:00 sorszáma megnevezése sorszáma megnevezése

Szombat 4:30-24:00 1. 1.élelmiszer 1. alkoholtermékek,sör,bor,pezsgő,köztes alkoholtermék

Vasárnap 4:30-24:00 2. 1.1meleg-,hideg étel 2.

A kereskedelmi tevékenység formája:
3. 1.2kávéital,alkoholmentes és zeszesital 3.
4. 1.3csomagolt kávé,dobozos ill.palackozott alkoholmentes és szeszesital4.

A
üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

5. 1.4cukrászati készítmény,édesipari termékek 5.
6. 1.9édességáru/csokoládé,desszert,nápolyi,cukorkaáru,előrecsomagolt fagylalt és jégkrém6.

Csomagküldőkereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység
7. 7.
8. 8.

bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi 

tevékenység
9. 9.

10. 10.
11.

12.

vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi 

tevékenység

11.

12.

közterületi értékesítés 13. 13. Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
közvetlen értékesítés 14. 14.

a külön engedély alapján forgalmazott termékek
a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése

a külön engedély

csomagküldő kereskedelem 16. 16.

üzleten kívüli kereskedelem 15. 15.

köre megnevezése száma hatálya

automatából történő értékesítés 17. 17.

A kereskedelmi tevékenység jellege:
18. 18.
19. 19.

kereskedelmi ügynöki tevékenység 20. 20.
kiskereskedelem 21. 21.
vendéglátás 22. 22.
nagykereskedelem 23. 23.

24. 24.

Az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: IGEN
25. 25. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2011.04.18
26. 26.

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontjai:

27. 27.

28. 28.

Az üzletben folytatnak a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 22. § 

(1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:

29. 29.
30. 30.
31. 31.

nem folytatnak 33. 33. A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja:

32. 32.

műsoros előadás 34. 34. Megjegyzés:
zene 35. 35.
tánc 36. 36.

szórakoztató játék (teke, biliárd, kártyajáték, stb.)
37. 37.
38. 38.

szórakoztató játékautomata 39. 39.



x

x
x

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről

A nyilvántartásba vétel száma:
4/2013/BE

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye:

neve: NIMRÓD CSÁRDA KFT.
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

Az üzlet(ek) elnevezése: Alattyán,  jász u. 103-105.

NIMRÓD CSÁRDA

címe: 2724 ÚJLENGYEL PETŐFI SÁNDOR UTCA 48.

székhelye: 2724 ÚJLENGYEL PETŐFI SÁNDOR UTCA 48.
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Nyitvatartási ideje:
cégjegyzékszáma:Cg. 13-09-177261 kistermelőregisztrációs száma:
vállalkozói nyilvántartási száma: statisztikai száma: 25379990-5610-113-13

Hétfő 7,00 - 22,00 Az üzlet alapterülete (m2): 70 Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége: 30

Kedd 7,00 - 22,00 A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatbvételének 

időpontja:2015.10.05.Szerda 7,00 - 22,00 

Csütörtök 7,00 - 22,00 Termék Jövedéki termék

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldőkereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tev. egy egész megyére vagy az ország egészére 

kiterjed - a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

Péntek 7,00 - 24,00 sorszáma megnevezése sorszáma megnevezése

Szombat 7,00 - 24,00 1. Meleg hideg étel 1. szeszes ital, sör, bor, pezsgő,

Vasárnap zárva 2.

kávéital, alkoholmentes .és 

szeszes ital 2. köztes alkoholtermék, alkoholtermék

A kereskedelmi tevékenység formája:
3.

csomagolt kávé, dob,ill. pal 

alkoholmentes és szeszes ital 3.

4.

cukrászati készítmény, édesipari 

termék 4.

x üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység
5. 5.

6. 6.
Csomagküldőkereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg 

megjelölése:

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi 

tevékenység
7. Zöldség,gyümölcs 7.
8. 8.

bevásárlóközpontban folytatott 

kereskedelmi tevékenység
9. Édességáru 9.

10. 10.
11.
12.

vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi 

tevékenység

11.
12.

közterületi értékesítés 13. 13. Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

közvetlen értékesítés 14. 14.
a külön engedély alapján forgalmazott termékek

csomagküldő kereskedelem 16. 16.
üzleten kívüli kereskedelem 15. 15.

köre megnevezése

automatából történő értékesítés 17. 17. Élelmiszer Meleg-, hideg étel.                                                                           Eng. Hatóság:  Járási Állategészségügyi és Élelmiszer Ell. Hiv. Jászberény. 

A kereskedelmi tevékenység jellege:
18.                                                                                                                 Eng.száma: XI-I-110/408/01/2013. visszavonásig érvényes.
19. 19.

kereskedelmi ügynöki tevékenység 20. 20.
kiskereskedelem 21. 21.
vendéglátás 22. 22.
nagykereskedelem 23. 23.

24. 24.

Az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: IGEN
25. 25. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2013.04.30.

26. 26.

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontjai:

27. 27.
28. 28.

Az üzletben folytatnak a 210/2009. (IX. 29.) Korm. 

rendelet 22. § (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:

29. 29.
30. 30.
31. 31.

nem folytatnak 33. 33. A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja:  2015.10.05.

32. 32.

műsoros előadás 34. 34. Megjegyzés:
zene 35. 35.
tánc 36. 36.
szórakoztató játék (teke, biliárd, 

kártyajáték, stb.)
37. 37.
38. 38.

szórakoztató játékautomata 39. 39.



x

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről

A nyilvántartásba vétel száma:
7/2014/BE

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye:

neve: PRODANNÉ BALKÁNYI ILDIKÓ
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

Az üzlet(ek) elnevezése:

címe: 5142 ALATTYÁN, VADÁSZ U 8.

székhelye: 5142 ALATTYÁN, VADÁSZ U 8. 
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Nyitvatartási ideje:
cégjegyzékszáma: kistermelőregisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 39557497 statisztikai száma: 6,68214E+16

Hétfő Az üzlet alapterülete (m2): Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége:

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

időpontja:Szerda

Csütörtök Termék Jövedéki termék
Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldőkereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tev. egy egész 

megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, ill. az országos jelleg 

megjelölése:

Péntek sorszáma megnevezése sorszáma megnevezése

Szombat 1. 1.

Vasárnap 2. 2.
ORSZÁGOS JELLEG

A kereskedelmi tevékenység formája:
3.

TEXTIL 8SZÖVET MÉTERÁRÚ, 

RÖVIDÁRÚ,  TŰ, 3.

4.

RUHÁZAT (GYERMEK, NŐI, FÉRFI 

RUHÁZATI CIKK, BŐRRUHÁZAT, 

STB 4.
üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység

5. Babatermék babaápolási cikk stb, 5.

6. Lábbeli és bőráru 6. Csomagküldőkereskedelem esetében a működési területével érintett települések, 

vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a 

megye, illetve az országos jelleg megjelölése:

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi 

tevékenység

7. 46. Használt cikk, bútor régiség 7.

8. 8.
bevásárlóközpontban folytatott 

kereskedelmi tevékenység

9. 9.

10. 10.

11.

12.
x vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi 

tevékenység

11.

12.

közterületi értékesítés 13. 13. Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

közvetlen értékesítés 14. 14.
a külön engedély alapján forgalmazott termékek

csomagküldő kereskedelem 16. 16.

üzleten kívüli kereskedelem 15. 15.

köre megnevezése

automatából történő értékesítés 17. 17.

A kereskedelmi tevékenység jellege:
18. 18.

19. 19.

kereskedelmi ügynöki tevékenység 20. 20.

kiskereskedelem 21. 21.

vendéglátás 22. 22.

nagykereskedelem 23. 23.

24. 24.

Az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: nem
25. 25. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja:

26. 26.

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontjai:

27. 27.

28. 28.

Az üzletben folytatnak a 210/2009. (IX. 29.) Korm. 

rendelet 22. § (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:

29. 29.

30. 30.

31. 31.

nem folytatnak 33. 33. A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja:

32. 32.

műsoros előadás 34. 34. Megjegyzés:

zene 35. 35.

tánc 36. 36.
szórakoztató játék (teke, biliárd, kártyajáték, 

stb.)

37. 37.

38. 38.

szórakoztató játékautomata 39. 39.



X

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről

A nyilvántartásba vétel száma:2/2013

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye:

neve: RÁCZ TIBORNÉ
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

Az üzlet(ek) elnevezése: AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉN

MOZGÓ BOLT

címe: 5142 ALATTYÁN ÉRALJA U. 8.

székhelye: 5142 ALATTYÁN ÉRALJA U. 8.
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Nyitvatartási ideje:
cégjegyzékszáma:4455287 kistermelőregisztrációs száma: Az ország egész területén JFP321 frsz-ú  Fiat scudo
vállalkozói nyilvántartási száma: statisztikai száma:63094897-1-36

Hétfő Az üzlet alapterülete (m2): Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége:
Kedd

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

Csütörtök Termék Jövedéki termék

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldőkereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tev. egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:
Péntek sorszáma megnevezése sorszáma megnevezése

Szombat 1. 1.9édességáru 1.

Vasárnap 2. 1.7zöldség-gyümölcs 2.

A kereskedelmi tevékenység formája:
3. 4.ruházat 3.
4. 27.játékáru 4.

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
5. 5.
6. 6.

Csomagküldőkereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
X

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység
7. 7.
8. 8.

bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi 

tevékenység
9. 9.

10. 10.
11.

12.

vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi 

tevékenység

11.

12.

közterületi értékesítés 13. 13. Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
közvetlen értékesítés 14. 14.

a külön engedély alapján forgalmazott termékek
a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése

a külön engedély

csomagküldő kereskedelem 16. 16.

üzleten kívüli kereskedelem 15. 15.

köre megnevezése száma hatálya

automatából történő értékesítés 17. 17.

A kereskedelmi tevékenység jellege:
18. 18.
19. 19.

kereskedelmi ügynöki tevékenység 20. 20.
kiskereskedelem 21. 21.
vendéglátás 22. 22.
nagykereskedelem 23. 23.

24. 24.

Az üzletben folytatnak szeszesital kimérést:
25. 25. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2013.03.18
26. 26.

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontjai:

27. 27.

28. 28.

Az üzletben folytatnak a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 22. § 

(1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:

29. 29.
30. 30.
31. 31.

nem folytatnak 33. 33. A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja:

32. 32.

műsoros előadás 34. 34. Megjegyzés:
zene 35. 35.
tánc 36. 36.

szórakoztató játék (teke, biliárd, kártyajáték, stb.)
37. 37.
38. 38.

szórakoztató játékautomata 39. 39.



x

X
X

38.

szórakoztató játékautomata 39. 39.

36.

szórakoztató játék (teke, biliárd, kártyajáték, stb.)
37. 37.
38.

Megjegyzés:
zene 35. 35.
tánc 36.

műsoros előadás 34. 34.
A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja:

32. 32.

nem folytatnak 33. 33.

31. 31.Az üzletben folytatnak a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 22. § 

(1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:

29. 29.
30. 30.

28. 28.

27.

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 1997.07.29
26. 26.

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontjai:

27.

Az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: IGEN
25. 25.

24. 24.

nagykereskedelem 23. 23.
vendéglátás 22. 22.
kiskereskedelem 21. 21.
kereskedelmi ügynöki tevékenység 20. 20.

19. 19.
A kereskedelmi tevékenység jellege:

18. 18.
automatából történő értékesítés 17. 17.

köre megnevezése száma hatályacsomagküldő kereskedelem 16. 16.

üzleten kívüli kereskedelem 15. 15.

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
közvetlen értékesítés 14. 14.

a külön engedély alapján forgalmazott termékek
a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése

a külön engedély

közterületi értékesítés 13. 13.

vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi 

tevékenység

11.

12.

10. 10.
11.

12.

bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi 

tevékenység
9. 9.

Csomagküldőkereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység
7. 7.
8. 8.

5.
6. 6.

A
üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

5.

A kereskedelmi tevékenység formája:
3. 1.9édességáru 3.
4. 4.

1.2kávéital,alkoholmentes és szeszesital 1.

Vasárnap 5-12h 14-22h 2. 1.3csomagolt kávé,dobozos és alkoholmentes és szeszesital 2.

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldőkereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tev. egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:
Péntek 5-12h 14-22h sorszáma megnevezése sorszáma megnevezése

Szombat 5-12h 14-22h 1.

Csütörtök 5-12h 14-22h Termék Jövedéki termék

Kedd 5-12h 14-22h
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja:

Szerda 5-12h 14-22h

Hétfő 5-12h 14-22hAz üzlet alapterülete (m2):100 Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége:80 fő

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Nyitvatartási ideje:
cégjegyzékszáma:ES-257143 kistermelőregisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: statisztikai száma:74 070 961

ESZPRESSZÓ

címe: 5142 ALATTYÁN KOSSUTH U.8

székhelye: 5142 ALATTYÁN NAGYKÖR U.3/A

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről

A nyilvántartásba vétel száma:21/1997

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye:

neve: SIMON JÓZSEF
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

Az üzlet(ek) elnevezése:



X

X

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről

A nyilvántartásba vétel száma: 9/1997

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye:

neve: SZABÓ LÁSZLÓ
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

Az üzlet(ek) elnevezése:

PINOKKIÓ FAGYIZÓ

címe: 5142 ALATTYÁN ADY E. U.1/D

székhelye: 5142 ALATTYÁN ADY E. U.1/D
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Nyitvatartási ideje:
cégjegyzékszáma:EV-856696 kistermelőregisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: statisztikai száma:52 159 590

Hétfő 15-20hAz üzlet alapterülete (m2): Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége:
Kedd 15-20h

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

Csütörtök 15-20h Termék Jövedéki termék

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldőkereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tev. egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:
Péntek 15-20h sorszáma megnevezése sorszáma megnevezése

Szombat 14-20h 1. 1.4cukrászati készítmény,édesipari termék 1.

Vasárnap 10-12h 14-20h 2. 2.

A kereskedelmi tevékenység formája:
3. 3.
4. 4.

A
üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

5. 5.
6. 6.

Csomagküldőkereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység
7. 7.
8. 8.

bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi 

tevékenység
9. 9.

10. 10.
11.

12.

vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi 

tevékenység

11.

12.

közterületi értékesítés 13. 13. Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
közvetlen értékesítés 14. 14.

a külön engedély alapján forgalmazott termékek
a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése

a külön engedély

csomagküldő kereskedelem 16. 16.

üzleten kívüli kereskedelem 15. 15.

köre megnevezése száma hatálya

automatából történő értékesítés 17. 17.

A kereskedelmi tevékenység jellege:
18. 18.
19. 19.

kereskedelmi ügynöki tevékenység 20. 20.
kiskereskedelem 21. 21.
vendéglátás 22. 22.
nagykereskedelem 23. 23.

24. 24.

Az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: NEM
25. 25. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 1997.07.15
26. 26.

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontjai:

27. 27.

28. 28.

Az üzletben folytatnak a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 22. § 

(1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:

29. 29.
30. 30.
31. 31.

nem folytatnak 33. 33. A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja:

32. 32.

műsoros előadás 34. 34. Megjegyzés:
zene 35. 35.
tánc 36. 36.

szórakoztató játék (teke, biliárd, kártyajáték, stb.)
37. 37.
38. 38.

szórakoztató játékautomata 39. 39.



X

X
X

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről

A nyilvántartásba vétel száma: 89/2007.

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye:

neve: TUKACS ROLAND 
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

Az üzlet(ek) elnevezése:

TU.RO.!S SÜTÖD-E

címe: 5142 ALATTYÁN SZENT ISTVÁN U.10

székhelye: 5142 ALATTYÁN SZÉCHENYI I. U. 40
Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Nyitvatartási ideje:
cégjegyzékszáma: kistermelőregisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: ES-563558 statisztikai száma:650217787-5262-231-16

Hétfő 0 Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége:
Kedd

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja: 2007.0824.
Szerda

Csütörtök Termék Jövedéki termék

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldőkereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tev. egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:
Péntek sorszáma megnevezése sorszáma megnevezése

Szombat 1. 1.1meleg-,hideg étel 1.

Vasárnap 2. 2.

A kereskedelmi tevékenység formája:
3. 3.
4. 4.

A üzletben folytatott kereskedelmi 

tevékenység
5. 5.
6. 6.

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

mozgóbolt útján folytatott 

kereskedelmi tevékenység
7. 7.
8. 8.

bevásárlóközpontban folytatott 

kereskedelmi tevékenység
9. 9.

10. 10.
11.

12.

vásáron vagy piacon folytatott 

kereskedelmi tevékenység

11.

12.

közterületi értékesítés 13. 13. Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
közvetlen értékesítés 14. 14.

a külön engedély alapján forgalmazott termékek
a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése

a külön engedély

csomagküldő kereskedelem 16. 16.

üzleten kívüli kereskedelem 15. 15.

köre megnevezése száma hatálya

automatából történő értékesítés 17. 17.

A kereskedelmi tevékenység jellege:
18. 18.
19. 19.

kereskedelmi ügynöki tevékenység 20. 20.
kiskereskedelem 21. 21.
vendéglátás 22. 22.
nagykereskedelem 23. 23.

24. 24.

Az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: NEM
25. 25. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2007.08.24
26. 26.

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontjai:

27. 27.

28. 28.

Az üzletben folytatnak a 210/2009. (IX. 29.) Korm. 

rendelet 22. § (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:

29. 29.
30. 30.
31. 31.

nem folytatnak 33. 33. A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja:

32. 32.

műsoros előadás 34. 34. Megjegyzés:
zene 35. 35.
tánc 36. 36.
szórakoztató játék (teke, biliárd, 

kártyajáték, stb.)
37. 37.
38. 38.

szórakoztató játékautomata 39. 39.



X

X

nem folytatnak

38.

szórakoztató játékautomata 39. 39.

36.

szórakoztató játék (teke, biliárd, kártyajáték, stb.)
37. 37.
38.

Megjegyzés:
zene 35. 35.
tánc 36.

műsoros előadás 34. 34.
A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja:

32. 32.

nem folytatnak 33. 33.

31. 31.Az üzletben folytatnak a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 22. § 

(1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:

29. 29.
30. 30.

28. 28.

27.

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2011.11.02
26. 26.

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontjai:

27.

Az üzletben folytatnak szeszesital kimérést:
25. 25.

24. 24.

nagykereskedelem 23. 23.
vendéglátás 22. 22.
kiskereskedelem 21. 21.
kereskedelmi ügynöki tevékenység 20. 20.

19. 19.
A kereskedelmi tevékenység jellege:

18. 18.
automatából történő értékesítés 17. 17.

köre megnevezése száma hatályacsomagküldő kereskedelem 16. 16.

üzleten kívüli kereskedelem 15. 15.

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
közvetlen értékesítés 14. 14.

a külön engedély alapján forgalmazott termékek
a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése

a külön engedély

közterületi értékesítés 13. 13.

vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi 

tevékenység

11.

12.

10. 10.
11.

12.

bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi 

tevékenység
9. 9.

Csomagküldőkereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése: országosmozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység
7. 7.
8. 8.

5.
6. 6.üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
5. 53irodagép-berendezés irodabútor

A kereskedelmi tevékenység formája:
3. 19számítógépes hardver és szoftver termékek 3.
4. 38fotócikk 4.

12telekommunikációs cikk 1.

Vasárnap 2. 16könyv 2.

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldőkereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tev. egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:
Péntek sorszáma megnevezése sorszáma megnevezése

Szombat 1.

Csütörtök Termék Jövedéki termék

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

Szerda

Hétfő Az üzlet alapterülete (m2): Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége:

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Nyitvatartási ideje:
cégjegyzékszáma: kistermelőregisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 14656070 statisztikai száma: 65284740 6201 231 16

CSOMAGKÜLDŐ Internetes kiskereskedelem

címe: 5142 ALATTYÁN JÁSZ ÚT 93.

székhelye: 5142 ALATTYÁN JÁSZ ÚT 93.

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről

A nyilvántartásba vétel száma:4/2011.

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye:

neve: VANKÓ TIBOR
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

Az üzlet(ek) elnevezése:



X

X

38.

szórakoztató játékautomata 39. 39.

36.

szórakoztató játék (teke, biliárd, kártyajáték, stb.)
37. 37.
38.

Megjegyzés:
zene 35. 35.
tánc 36.

műsoros előadás 34. 34.
A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja:

32. 32.

nem folytatnak 33. 33.

31. 31.Az üzletben folytatnak a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 22. § 

(1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:

29. 29.
30. 30.

28. 28.

27.

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2011.11.02
26. 26.

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontjai:

27.

Az üzletben folytatnak szeszesital kimérést:
25. 25.

24. 24.

nagykereskedelem 23. 23.
vendéglátás 22. 22.
kiskereskedelem 21. 21.
kereskedelmi ügynöki tevékenység 20. 20.

19. 19.
A kereskedelmi tevékenység jellege:

18. 18.
automatából történő értékesítés 17. 17.

köre megnevezése száma hatályacsomagküldő kereskedelem 16. 16.

üzleten kívüli kereskedelem 15. 15.

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat
közvetlen értékesítés 14. 14.

a külön engedély alapján forgalmazott termékek
a külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése

a külön engedély

közterületi értékesítés 13. 13.

vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi 

tevékenység

11.

12.

10. 10.
11.

12.

bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi 

tevékenység
9. 9.

Csomagküldőkereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység
7. 7.
8. 8.

5.
6. 6.üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
5. 53irodagép-berendezés irodabútor

A kereskedelmi tevékenység formája:
3. 19számítógépes hardver és szoftver termékek 3.
4. 38fotócikk 4.

12telekommunikációs cikk 1.

Vasárnap 2. 16könyv 2.

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldőkereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tev. egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:
Péntek sorszáma megnevezése sorszáma megnevezése

Szombat 1.

Csütörtök Termék Jövedéki termék

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

Szerda

Hétfő Az üzlet alapterülete (m2): Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége:

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Nyitvatartási ideje:
cégjegyzékszáma: kistermelőregisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma: 14656070 statisztikai száma: 65284740 6201 231 16

CSOMAGKÜLDŐ Internetes kiskereskedelem

címe: 5142 ALATTYÁN JÁSZ ÚT 93.

székhelye: 5142 ALATTYÁN JÁSZ ÚT 93.

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről

A nyilvántartásba vétel száma:4/2011.

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye:

neve: VANKÓ TIBOR
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

Az üzlet(ek) elnevezése:



x

x

38.

szórakoztató játékautomata 39. 39.

36.
szórakoztató játék (teke, biliárd, kártyajáték, 

stb.)

37. 37.

38.

Megjegyzés:

zene 35. 35.

tánc 36.

műsoros előadás 34. 34.

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének időpontja:

32. 32.

nem folytatnak 33. 33.

31. 31.Az üzletben folytatnak a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 

22. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet:

29. 29.

30. 30.

28. 28.

27.

A kereskedelmi tevékenység megkezdésének időpontja: 2014.08.04.

26. 26.

A kereskedelmi tevékenység módosításának időpontjai:

27.

Az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: nem
25. 25.

24. 24.

nagykereskedelem 23. 23.

vendéglátás 22. 22.

kiskereskedelem 21. 21.

kereskedelmi ügynöki tevékenység 20. 20.

19. 19.
A kereskedelmi tevékenység jellege:

18. 18. Hűtést igénylő tejtermékek.

Élelmiszer Hideg-meleg ételet (hot-dog, hamburger, lángosautomatából történő értékesítés 17. 17.

köre megnevezésecsomagküldő kereskedelem 16. 16.

üzleten kívüli kereskedelem 15. 15.

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat

közvetlen értékesítés 14. 14.
a külön engedély alapján forgalmazott termékek

közterületi értékesítés 13. 13.

vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi 

tevékenység

11.

12.

10. 10.

11.

12.

bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi 

tevékenység

9. 9.

Csomagküldőkereskedelem esetében a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
x mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi 

tevékenység

7. 7.

8. 8.

5.

6. 6.üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

5.

ország egész területén

A kereskedelmi tevékenység formája:
3. 3.

4. 4.

Meleg-,hideg étel 1.

Vasárnap 2. kávéital, alkoholmentes ital 2.

Üzleten kívüli kereskedés és csomagküldőkereskedelem esetében a működési terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tev. egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, ill. az országos jelleg megjelölése:

Péntek sorszáma megnevezése sorszáma megnevezése

Szombat 1.

Csütörtök Termék Jövedéki termék

Kedd
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének időpontja:2014.08.04.

Szerda

6,67311E+16

Hétfő Az üzlet alapterülete (m2): 5 Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége:

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke:

Nyitvatartási ideje:
cégjegyzékszáma:Cg. kistermelőregisztrációs száma:

vállalkozói nyilvántartási száma:38282289 statisztikai száma:

MOZGÓBOLT

címe: 5142 Alattyán,  József Attila u. 19.

székhelye: Alattyán, József Attila u. 19.

Nyilvántartás a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről

A nyilvántartásba vétel száma:
4/2014/BE

A kereskedő A kereskedelmi tevékenység helye:

neve: Vízi Adrián
A kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetén a címek):

Az üzlet(ek) elnevezése:


