
2019.

A nyilvántartásba vétel száma: 1/2019.

neve:

címe: 

székhelye:

cégjegyzékszáma: -

egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: 53181152

kistermelő regisztrációs száma:

statisztikai száma: 69436743-9003-231-07

címe/címek -

mozgóbolt esetében a működési terület és 

az útvonal jegyzéke:
-

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő 

kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke:

országos

közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése, amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

-

a szervezett utazás vagy rendezvény helye, 

ideje:
-

utazás indulási és célhelye: -

ideje -

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

üzleten kívüli kereskedelem,

csomagküldő kereskedelem (internetes, országos)

a napi/heti nyitva tartási idő: -

az üzlet elnevezése: -

az üzlet alapterülete (m2): -
Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik

(Megj.: A táblázat jogszabályi hivatkozásai a 210/2009. (IX.29.) Korm rendeletre vonatkoznak)

A kereskedő és az üzlet adatai

A kereskedelmi tevékenység helye

Üzleten kívüli kereskedelem esetén



vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége (fő):
-

a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 

használatba vételének időpontja:
-

az árusítótér nettó alapterülete (m2): -

az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma (db):
-

azok telekhatártól mért távolsága és 

elhelyezése (m):
-

a termékek megnevezése és sorszáma a 6. 

melléklet alapján:
16. Könyv

ebből a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

jövedéki termékek:
-

kereskedelmi ügynöki tevékenység: -

kiskereskedelem, megjelölve a vendéglátást, 

amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
kiskereskedelem

nagykereskedelem: -

szeszesital-kimérést: -

a 22. §. (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:
-

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre:
-

megnevezése: -

a külön engedélyt kiállító hatóság neve, az 

engedély száma, hatálya:
-

megkezdésének időpontja: 2019.02.13

módosításának időpontja:

megszűnésének időpontja:

2018.

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat

A kereskedelmi tevékenység



A nyilvántartásba vétel száma: 1.1/2018.

neve:

címe: 

székhelye:

cégjegyzékszáma: -

egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: 52043976

kistermelő regisztrációs száma:

statisztikai száma: -

címe/címek -

mozgóbolt esetében a működési terület és 

az útvonal jegyzéke:
-

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő 

kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke:

-

közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése, amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

-

a szervezett utazás vagy rendezvény helye, 

ideje:
-

utazás indulási és célhelye: -

ideje -

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi 

tevékenység,

közterületi értékesítés,

üzleten kívüli kereskedelem,

csomagküldő kereskedelem (internetes, országos)

a napi/heti nyitva tartási idő: -

az üzlet elnevezése: -

az üzlet alapterülete (m2): -

A kereskedő és az üzlet adatai

A kereskedelmi tevékenység helye

Üzleten kívüli kereskedelem esetén

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik



vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége (fő):
-

a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 

használatba vételének időpontja:
-

az árusítótér nettó alapterülete (m2): -

az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma (db):
-

azok telekhatártól mért távolsága és 

elhelyezése (m):
-

a termékek megnevezése és sorszáma a 6. 

melléklet alapján:

3. Textil (szövet, ruházati méterárú, háztartási 

textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, 

törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró 

és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, 

rövidárú, tű, varrócérna, gomb, stb.)

4. Ruházat (gyermek, férfi ruházati cikk, 

bőrruházat és szőrmeárú, ruházati kiegészítő)

5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati 

cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási 

cikk, stb.)

6. Lábbeli- és bőrárú,

42. Díszműárú, műalkotás, népművészeti és 

iparművészeti árú,

45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék

ebből a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

jövedéki termékek:
-

kereskedelmi ügynöki tevékenység: -

kiskereskedelem, megjelölve a vendéglátást, 

amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
kiskereskedelem

nagykereskedelem: -

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege



szeszesital-kimérést: -

a 22. §. (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:
-

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre:
-

megnevezése: -

a külön engedélyt kiállító hatóság neve, az 

engedély száma, hatálya:
-

megkezdésének időpontja: 2018.01.05

módosításának időpontja:

megszűnésének időpontja:

A nyilvántartásba vétel száma: 1.2/2018.

neve:

címe: 

székhelye:

cégjegyzékszáma: -

egyéni vállalkozói nyilvántartási száma:

kistermelő regisztrációs száma:

statisztikai száma: 68597962-4799-231-07

címe/címek -

mozgóbolt esetében a működési terület és 

az útvonal jegyzéke:
-

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő 

kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke:

-

közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése, amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

-

a szervezett utazás vagy rendezvény helye, 

ideje:
-

A kereskedelmi tevékenység

A kereskedő és az üzlet adatai

A kereskedelmi tevékenység helye

Üzleten kívüli kereskedelem esetén

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat



utazás indulási és célhelye: -

ideje -

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

üzleten kívüli kereskedelem

a napi/heti nyitva tartási idő: -

az üzlet elnevezése: -

az üzlet alapterülete (m2): -

vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége (fő):
-

a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 

használatba vételének időpontja:
-

az árusítótér nettó alapterülete (m2): -

az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma (db):
-

azok telekhatártól mért távolsága és 

elhelyezése (m):
-

a termékek megnevezése és sorszáma a 6. 

melléklet alapján:

1.7. Zöldség és gyümölcs

1.10. Tej, tejtermék

1.11. Égyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és 

zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, 

száraztészta, kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel, 

stb.)

ebből a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

jövedéki termékek:
-

kereskedelmi ügynöki tevékenység: -

kiskereskedelem, megjelölve a vendéglátást, 

amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
-

nagykereskedelem: nagykereskedelem

Üzleten kívüli kereskedelem esetén

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege



szeszesital-kimérést: -

a 22. §. (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:
-

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre:
-

megnevezése: -

a külön engedélyt kiállító hatóság neve, az 

engedély száma, hatálya:
-

megkezdésének időpontja: 2018.01.31

módosításának időpontja:

megszűnésének időpontja:

A nyilvántartásba vétel száma: 1/2018.

neve: Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.

címe: 8095 Pákozd, Mészeg-hegy 087/A hrsz.

székhelye: 8095 Pákozd, Mészeg-hegy 087/A hrsz.

cégjegyzékszáma: 07-09-018249

egyéni vállalkozói nyilvántartási száma:

kistermelő regisztrációs száma:

statisztikai száma: 22641306-9102-572-07

címe/címek 8095 Pákozd, Mészeg-hegy 087/A hrsz.

mozgóbolt esetében a működési terület és 

az útvonal jegyzéke:
-

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő 

kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke:

-

közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése, amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

-

a szervezett utazás vagy rendezvény helye, 

ideje:
-

A kereskedő és az üzlet adatai

A kereskedelmi tevékenység helye

Üzleten kívüli kereskedelem esetén

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat

A kereskedelmi tevékenység

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e



utazás indulási és célhelye: -

ideje -

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

a napi/heti nyitva tartási idő:
2019.03.09.-2019.11.17. között minden nap 10 

órától 18 óráig

az üzlet elnevezése: Múzeum Kávézó

az üzlet alapterülete (m2): 30

vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége (fő):
12

a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 

használatba vételének időpontja:
2018.03.10

az árusítótér nettó alapterülete (m2): 12

az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma (db):
3

azok telekhatártól mért távolsága és 

elhelyezése (m):
5; más telken

a termékek megnevezése és sorszáma a 6. 

melléklet alapján:

1.1. Meleg-, hideg étel,

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,

1.3. Csomagolt kávé, dobozos illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital,

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék,

1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék,

1.9. Édességáru

1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított 

tejtermék stb.)

ebből a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

jövedéki termékek:
sör, bor

Üzleten kívüli kereskedelem esetén

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban



kereskedelmi ügynöki tevékenység: -

kiskereskedelem, megjelölve a vendéglátást, 

amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
kiskereskedelem, vendéglátás

nagykereskedelem: -

szeszesital-kimérést: igen

a 22. §. (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:
-

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre:
-

megnevezése: -

a külön engedélyt kiállító hatóság neve, az 

engedély száma, hatálya:
-

megkezdésének időpontja: 2018.03.10

módosításának időpontja:

megszűnésének időpontja:

A nyilvántartásba vétel száma: 2/2018.

neve: C-MOBILE Optimum Kft.

címe: 2483 Gárdony Ponty u. 15.

székhelye: 2483 Gárdony Ponty u. 15.

cégjegyzékszáma: 07-09-021961

egyéni vállalkozói nyilvántartási száma:

kistermelő regisztrációs száma:

statisztikai száma: 23834613-5610-113-07

címe/címek 8095 Pákozd Budai út 102/a

mozgóbolt esetében a működési terület és 

az útvonal jegyzéke:
-

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő 

kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke:

-

A kereskedő és az üzlet adatai

A kereskedelmi tevékenység helye

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat

A kereskedelmi tevékenység



közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése, amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

-

a szervezett utazás vagy rendezvény helye, 

ideje:
-

utazás indulási és célhelye: -

ideje -

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

a napi/heti nyitva tartási idő: minden nap 06.00-tól 21.00-ig

az üzlet elnevezése: OÁZIS Söröző és sörkert

az üzlet alapterülete (m2): 80

vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége (fő):
35

a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 

használatba vételének időpontja:
-

az árusítótér nettó alapterülete (m2): -

az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma (db):
-

azok telekhatártól mért távolsága és 

elhelyezése (m):
-

a termékek megnevezése és sorszáma a 6. 

melléklet alapján:

1.1. Meleg, hideg étel,

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,

1.3. Csomagolt kávé, dobozos illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital,

1.9. Édességáru

1.10. Tej, tejtermék

A kereskedelmi tevékenység helye

Üzleten kívüli kereskedelem esetén

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban



ebből a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

jövedéki termékek:

sör, csendes és habzó bor, egyéb csendes és 

habzó erjesztett ital, alkoholtermék

kereskedelmi ügynöki tevékenység: -

kiskereskedelem, megjelölve a vendéglátást, 

amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
kiskereskedelem, vendéglátás

nagykereskedelem: -

szeszesital-kimérést: igen

a 22. §. (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:
-

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre:
-

megnevezése: -

a külön engedélyt kiállító hatóság neve, az 

engedély száma, hatálya:
-

megkezdésének időpontja: 2018.04.16

módosításának időpontja:

megszűnésének időpontja:

A nyilvántartásba vétel száma: 3/2018.

neve: -

címe: -

székhelye: -

cégjegyzékszáma:

egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: 52429295

kistermelő regisztrációs száma:

statisztikai száma: 68912949-7022-231-07

címe/címek -

mozgóbolt esetében a működési terület és 

az útvonal jegyzéke:
-

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő 

kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke: Pákozd, Székesfehérvár

A kereskedelmi tevékenység

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat

A kereskedő és az üzlet adatai

A kereskedelmi tevékenység helye



közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése, amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

-

a szervezett utazás vagy rendezvény helye, 

ideje:
-

utazás indulási és célhelye: -

ideje -

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

üzleten kívüli kereskedelem

a napi/heti nyitva tartási idő: -

az üzlet elnevezése: -

az üzlet alapterülete (m2): -

vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége (fő):
-

a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 

használatba vételének időpontja:
-

az árusítótér nettó alapterülete (m2): -

az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma (db):
-

azok telekhatártól mért távolsága és 

elhelyezése (m):
-

a termékek megnevezése és sorszáma a 6. 

melléklet alapján:

7. bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, 

világítástechnikai cikk

ebből a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

jövedéki termékek:
-

kereskedelmi ügynöki tevékenység: igen

A kereskedelmi tevékenység helye

Üzleten kívüli kereskedelem esetén

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege



kiskereskedelem, megjelölve a vendéglátást, 

amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
kiskereskedelem

nagykereskedelem: -

szeszesital-kimérést: -

a 22. §. (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:
-

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre:
-

megnevezése: -

a külön engedélyt kiállító hatóság neve, az 

engedély száma, hatálya:
-

megkezdésének időpontja: 2018.09.21

módosításának időpontja:

megszűnésének időpontja:

A nyilvántartásba vétel száma: 4/2018.

neve: Cord Online Kft.

címe: 8095 Pákozd Széchenyi u. 2.

székhelye: 8095 Pákozd Széchenyi u. 2.

cégjegyzékszáma: 07-09-028659

egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: -

kistermelő regisztrációs száma: -

statisztikai száma: 25887404-7311-113-07

címe/címek 8095 Pákozd belterület 619/67 hrsz.

mozgóbolt esetében a működési terület és 

az útvonal jegyzéke:
-

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő 

kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke:

-

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat

A kereskedelmi tevékenység

A kereskedő és az üzlet adatai

A kereskedelmi tevékenység helye



közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése, amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

-

a szervezett utazás vagy rendezvény helye, 

ideje:
-

utazás indulási és célhelye: -

ideje -

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

a napi/heti nyitva tartási idő: hétfőtől vasárnapig 11 órától 16 óráig

az üzlet elnevezése: MISKA BISTRO

az üzlet alapterülete (m2): 9+19

vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége (fő):
8

a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 

használatba vételének időpontja:
-

az árusítótér nettó alapterülete (m2): -

az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma (db):
-

azok telekhatártól mért távolsága és 

elhelyezése (m):
-

A kereskedelmi tevékenység helye

Üzleten kívüli kereskedelem esetén

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén



a termékek megnevezése és sorszáma a 6. 

melléklet alapján:

1.1. Meleg-, hideg étel,

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,

1.3. Csomagolt kávé, dobozos illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital,

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék,

1.5. Hús- és hentesáru,

1.7. Gyümölcs és zöldség,

1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék,

43. Emlék- és ajándéktárgy.

ebből a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

jövedéki termékek:
alkoholtermék, sör, bor

kereskedelmi ügynöki tevékenység: -

kiskereskedelem, megjelölve a vendéglátást, 

amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
kiskereskedelem, vendéglátás

nagykereskedelem: -

szeszesital-kimérést: igen

a 22. §. (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:
nem

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre:
-

megnevezése: -

a külön engedélyt kiállító hatóság neve, az 

engedély száma, hatálya:
-

megkezdésének időpontja: 2018.10.03

módosításának időpontja:

megszűnésének időpontja:

A nyilvántartásba vétel száma: 5/2018.

neve: -

címe: -

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat

A kereskedelmi tevékenység

A kereskedő és az üzlet adatai



székhelye: 8095 Pákozd Bem u. 11.

cégjegyzékszáma: -

egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: 42093483

kistermelő regisztrációs száma: -

statisztikai száma: 66994648-0163-231-07

címe/címek 8095 Pákozd Budai út 94. 

mozgóbolt esetében a működési terület és 

az útvonal jegyzéke:
-

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő 

kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke:

-

közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése, amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

-

a szervezett utazás vagy rendezvény helye, 

ideje:
-

utazás indulási és célhelye: -

ideje -

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

a napi/heti nyitva tartási idő: hétfőtől vasárnapig 10 órától 18 óráig

az üzlet elnevezése: TÜNDÉR GÖDÖR

az üzlet alapterülete (m2): 50

vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége (fő):
-

a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 

használatba vételének időpontja:
-

az árusítótér nettó alapterülete (m2): -

A kereskedő és az üzlet adatai

A kereskedelmi tevékenység helye

Üzleten kívüli kereskedelem esetén

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén



az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma (db):
-

azok telekhatártól mért távolsága és 

elhelyezése (m):
-

a termékek megnevezése és sorszáma a 6. 

melléklet alapján:

30. Virág és kertészeti cikk,

41. Temetkezési kellék,

43. Emlék- és ajándéktárgy.

ebből a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

jövedéki termékek:
-

kereskedelmi ügynöki tevékenység: -

kiskereskedelem, megjelölve a vendéglátást, 

amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
kiskereskedelem

nagykereskedelem: -

szeszesital-kimérést: nem

a 22. §. (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:
nem

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre:
-

megnevezése: -

a külön engedélyt kiállító hatóság neve, az 

engedély száma, hatálya:
-

megkezdésének időpontja: 2018.10.08

módosításának időpontja:

megszűnésének időpontja:

2017.

A nyilvántartásba vétel száma: 1/2017.

neve: Fehér Honvéd Szociális Szövetkezet

címe: 8095 Pákozd Honvéd utca 86. 

székhelye: 8095 Pákozd Honvéd utca 86. 

cégjegyzékszáma: 07-02-001408

egyéni vállalkozói nyilvántartási száma:

kistermelő regisztrációs száma:

A kereskedelmi tevékenység

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat

A kereskedő és az üzlet adatai



statisztikai száma: 24366438-9604-121-07

címe/címek 8095 Pákozd Budai út 74. 

mozgóbolt esetében a működési terület és 

az útvonal jegyzéke:
-

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő 

kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke:

-

közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése, amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

-

a szervezett utazás vagy rendezvény helye, 

ideje:
-

utazás indulási és célhelye: -

ideje -

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

a napi/heti nyitva tartási idő: hétfőtől szombatig 09.00-től 19.00-ig

az üzlet elnevezése: Szépészet

az üzlet alapterülete (m2): 35

vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége (fő):
7

a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 

használatba vételének időpontja:
-

az árusítótér nettó alapterülete (m2): -

az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma (db):
-

azok telekhatártól mért távolsága és 

elhelyezése (m):
-

A kereskedő és az üzlet adatai

A kereskedelmi tevékenység helye

Üzleten kívüli kereskedelem esetén

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén



a termékek megnevezése és sorszáma a 6. 

melléklet alapján:
-

ebből a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

jövedéki termékek:
-

kereskedelmi ügynöki tevékenység: -

kiskereskedelem, megjelölve a vendéglátást, 

amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
kiskereskedelem

nagykereskedelem: -

szeszesital-kimérést: nem

a 22. §. (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:
-

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre:
-

megnevezése: -

a külön engedélyt kiállító hatóság neve, az 

engedély száma, hatálya:
-

megkezdésének időpontja: 2017.01.18

módosításának időpontja:

megszűnésének időpontja: 2018.12.01

A nyilvántartásba vétel száma: 2/2017.

neve: -

címe: -

székhelye: -

cégjegyzékszáma: 51082992

egyéni vállalkozói nyilvántartási száma:

kistermelő regisztrációs száma:

statisztikai száma: 68007801-4782-231-07

címe/címek -

mozgóbolt esetében a működési terület és 

az útvonal jegyzéke:
-

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat

A kereskedelmi tevékenység

A kereskedő és az üzlet adatai

A kereskedelmi tevékenység helye

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e



üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő 

kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke:

országos

közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése, amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

-

a szervezett utazás vagy rendezvény helye, 

ideje:
-

utazás indulási és célhelye: -

ideje -

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi 

tevékenység, csomagküldő

a napi/heti nyitva tartási idő: -

az üzlet elnevezése: -

az üzlet alapterülete (m2): -

vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége (fő):
-

a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 

használatba vételének időpontja:
-

az árusítótér nettó alapterülete (m2): -

az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma (db):
-

azok telekhatártól mért távolsága és 

elhelyezése (m):
-

A kereskedelmi tevékenység helye

Üzleten kívüli kereskedelem esetén

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén



a termékek megnevezése és sorszáma a 6. 

melléklet alapján:

3. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási 

textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, 

törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró 

és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, 

rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.)

4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, 

bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)

5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati 

cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási 

cikk stb.)

ebből a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

jövedéki termékek:
-

kereskedelmi ügynöki tevékenység: -

kiskereskedelem, megjelölve a vendéglátást, 

amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
kiskereskedelem

nagykereskedelem: -

szeszesital-kimérést: nem

a 22. §. (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:
-

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre:
-

megnevezése: -

a külön engedélyt kiállító hatóság neve, az 

engedély száma, hatálya:
-

megkezdésének időpontja: 2017.02.01

módosításának időpontja:

megszűnésének időpontja:

A nyilvántartásba vétel száma: 3/2017.

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat

A kereskedelmi tevékenység

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege



neve: Agárdi Autójavító Kft.

címe: 8095 Pákozd Külterület 0114. hrsz. 

székhelye: -

cégjegyzékszáma: 07-09-017876

egyéni vállalkozói nyilvántartási száma:

kistermelő regisztrációs száma:

statisztikai száma: 12410114-4520-113-7

címe/címek -

mozgóbolt esetében a működési terület és 

az útvonal jegyzéke:
-

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő 

kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke:

országos

közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése, amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

-

a szervezett utazás vagy rendezvény helye, 

ideje:
-

utazás indulási és célhelye: -

ideje -

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

csomagküldő

a napi/heti nyitva tartási idő: -

az üzlet elnevezése: -

az üzlet alapterülete (m2): -

vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége (fő):
-

A kereskedő és az üzlet adatai

A kereskedelmi tevékenység helye

Üzleten kívüli kereskedelem esetén

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik



a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 

használatba vételének időpontja:
-

az árusítótér nettó alapterülete (m2): -

az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma (db):
-

azok telekhatártól mért távolsága és 

elhelyezése (m):
-

a termékek megnevezése és sorszáma a 6. 

melléklet alapján: 14. Vasáru, barkács, és építési anyag

ebből a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

jövedéki termékek:
-

kereskedelmi ügynöki tevékenység: -

kiskereskedelem, megjelölve a vendéglátást, 

amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
kiskereskedelem, nagykereskedelem

nagykereskedelem: -

szeszesital-kimérést: nem

a 22. §. (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:
-

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre:
-

megnevezése: -

a külön engedélyt kiállító hatóság neve, az 

engedély száma, hatálya:
-

megkezdésének időpontja: 2017.08.29

módosításának időpontja:

megszűnésének időpontja:

A nyilvántartásba vétel száma: 4/2017.

neve: Klára Büfé Bt.

címe: 8095 Pákozd Honvéd utca 64.

székhelye: -

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat

A kereskedelmi tevékenység

A kereskedő és az üzlet adatai

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban



cégjegyzékszáma: 07-06-000385

egyéni vállalkozói nyilvántartási száma:

kistermelő regisztrációs száma:

statisztikai száma: 22000589-5610-117-07

címe/címek 8095 Pákozd Budai út 59. 

mozgóbolt esetében a működési terület és 

az útvonal jegyzéke:
-

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő 

kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke:

-

közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése, amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

-

a szervezett utazás vagy rendezvény helye, 

ideje:
-

utazás indulási és célhelye: -

ideje -

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

a napi/heti nyitva tartási idő: minden nap 10.00-től 21.00-ig

az üzlet elnevezése: Szőlőskert Vendégház

az üzlet alapterülete (m2): 50

vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége (fő):
50

a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 

használatba vételének időpontja:
-

az árusítótér nettó alapterülete (m2): -

A kereskedő és az üzlet adatai

A kereskedelmi tevékenység helye

Üzleten kívüli kereskedelem esetén

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén



az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma (db):
-

azok telekhatártól mért távolsága és 

elhelyezése (m):
-

a termékek megnevezése és sorszáma a 6. 

melléklet alapján:

1.1. Meleg-, hideg étel

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 

ebből a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

jövedéki termékek:

sör, csendes és habzó bor, egyéb csendes és 

habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék

kereskedelmi ügynöki tevékenység: -

kiskereskedelem, megjelölve a vendéglátást, 

amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
kiskereskedelem, vendéglátás

nagykereskedelem: -

szeszesital-kimérést: nem

a 22. §. (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:
-

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre:
-

megnevezése: -

a külön engedélyt kiállító hatóság neve, az 

engedély száma, hatálya:
-

megkezdésének időpontja: 2017.09.13

módosításának időpontja:

megszűnésének időpontja:

2016.

A nyilvántartásba vétel száma: 1/2016.

neve: Klára Büfé Bt.

címe: 8095 Pákozd Honvéd utca 64.

székhelye: -

cégjegyzékszáma: 07-06-000385

egyéni vállalkozói nyilvántartási száma:

kistermelő regisztrációs száma:

statisztikai száma: 22000589-5610-117-07

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat

A kereskedelmi tevékenység

A kereskedő és az üzlet adatai

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén



címe/címek 8095 Pákozd Külterület 087. hrsz. 

mozgóbolt esetében a működési terület és 

az útvonal jegyzéke:
-

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő 

kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke:

-

közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése, amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

-

a szervezett utazás vagy rendezvény helye, 

ideje:
-

utazás indulási és célhelye: -

ideje -

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

a napi/heti nyitva tartási idő: minden nap 10.00-től 18.00-ig

az üzlet elnevezése: Emlékhely Kávézó

az üzlet alapterülete (m2): 276,5

vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége (fő):
20

a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 

használatba vételének időpontja:
-

az árusítótér nettó alapterülete (m2): -

az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma (db):
-

azok telekhatártól mért távolsága és 

elhelyezése (m):
-

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén

A kereskedelmi tevékenység helye

Üzleten kívüli kereskedelem esetén

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik



a termékek megnevezése és sorszáma a 6. 

melléklet alapján:

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital

1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék

ebből a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

jövedéki termékek:
-

kereskedelmi ügynöki tevékenység: -

kiskereskedelem, megjelölve a vendéglátást, 

amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
kiskereskedelem, vendéglátás

nagykereskedelem: -

szeszesital-kimérést: nem

a 22. §. (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:
-

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre:
-

megnevezése: -

a külön engedélyt kiállító hatóság neve, az 

engedély száma, hatálya:
-

megkezdésének időpontja: 2016.03.02

módosításának időpontja:

megszűnésének időpontja:

A nyilvántartásba vétel száma: 2/2016.

neve: Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.

címe: 8095 Pákozd Külterület hrsz. 087/A 

székhelye: -

cégjegyzékszáma: 07-09-018249

egyéni vállalkozói nyilvántartási száma:

kistermelő regisztrációs száma:

statisztikai száma: 22641306-9102-572-07

címe/címek 8095 Pákozd Külterület 087/A. 

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat

A kereskedelmi tevékenység

A kereskedő és az üzlet adatai

A kereskedelmi tevékenység helye



mozgóbolt esetében a működési terület és 

az útvonal jegyzéke:
-

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő 

kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke:

-

közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése, amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

-

a szervezett utazás vagy rendezvény helye, 

ideje:
-

utazás indulási és célhelye: -

ideje -

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

a napi/heti nyitva tartási idő:
2019.03.09.-2019.11.17. között minden nap 10 

órától 18 óráig

az üzlet elnevezése: KEMPP Ajándékbolt

az üzlet alapterülete (m2): 7,8

vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége (fő):
-

a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 

használatba vételének időpontja:
-

az árusítótér nettó alapterülete (m2): -

az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma (db):
-

azok telekhatártól mért távolsága és 

elhelyezése (m):
-

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén

A kereskedelmi tevékenység helye

Üzleten kívüli kereskedelem esetén



a termékek megnevezése és sorszáma a 6. 

melléklet alapján:

4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, 

bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)

6. Lábbeli- és bőráru

11. Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, 

CD, DVD stb.)

16. Könyv

17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, 

állvány stb.)

26. Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, 

kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, 

tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.)

38. Fotócikk

43. Emlék- és ajándéktárgy

45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék

ebből a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

jövedéki termékek:
-

kereskedelmi ügynöki tevékenység: -

kiskereskedelem, megjelölve a vendéglátást, 

amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
kiskereskedelem

nagykereskedelem: -

szeszesital-kimérést: nem

a 22. §. (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:
-

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre:
-

megnevezése: -

a külön engedélyt kiállító hatóság neve, az 

engedély száma, hatálya:
-

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat



megkezdésének időpontja: 2016.03.07

módosításának időpontja:

megszűnésének időpontja:

A nyilvántartásba vétel száma: 3/2016.

neve: -

címe: -

székhelye: -

cégjegyzékszáma: 50440731

egyéni vállalkozói nyilvántartási száma:

kistermelő regisztrációs száma:

statisztikai száma: 67580138-8551-231-07

címe/címek -

mozgóbolt esetében a működési terület és 

az útvonal jegyzéke:
-

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő 

kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke:

országos

közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése, amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

-

a szervezett utazás vagy rendezvény helye, 

ideje:
-

utazás indulási és célhelye: -

ideje -

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

csomagküldő

a napi/heti nyitva tartási idő: -

az üzlet elnevezése: -

A kereskedelmi tevékenység

A kereskedő és az üzlet adatai

A kereskedelmi tevékenység helye

Üzleten kívüli kereskedelem esetén

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik



az üzlet alapterülete (m2): -

vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége (fő):
-

a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 

használatba vételének időpontja:
-

az árusítótér nettó alapterülete (m2): -

az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma (db):
-

azok telekhatártól mért távolsága és 

elhelyezése (m):
-

a termékek megnevezése és sorszáma a 6. 

melléklet alapján:

1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő 

termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer 

stb.)

ebből a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

jövedéki termékek:
-

kereskedelmi ügynöki tevékenység: -

kiskereskedelem, megjelölve a vendéglátást, 

amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
kiskereskedelem

nagykereskedelem: -

szeszesital-kimérést: nem

a 22. §. (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:
-

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre:
-

megnevezése: -

a külön engedélyt kiállító hatóság neve, az 

engedély száma, hatálya:
-

megkezdésének időpontja: 2016.05.04

módosításának időpontja:

megszűnésének időpontja:

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat

A kereskedelmi tevékenység

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén



A nyilvántartásba vétel száma: 4/2016.

neve: Czetli Bt.

címe: 8095 Pákozd Budai út 36.

székhelye: -

cégjegyzékszáma: -

egyéni vállalkozói nyilvántartási száma:

kistermelő regisztrációs száma:

statisztikai száma: 25575392-5610-117-07

címe/címek 8095 Pákozd Budai út 36.

mozgóbolt esetében a működési terület és 

az útvonal jegyzéke:
-

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő 

kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke:

-

közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése, amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

-

a szervezett utazás vagy rendezvény helye, 

ideje:
-

utazás indulási és célhelye: -

ideje -

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

a napi/heti nyitva tartási idő: minden nap 10.00-től 18.00-ig

az üzlet elnevezése: Limoncello Fagyizó és Büfé

az üzlet alapterülete (m2): 59

vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége (fő):
6

A kereskedő és az üzlet adatai

A kereskedelmi tevékenység helye

Üzleten kívüli kereskedelem esetén

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik



a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 

használatba vételének időpontja:
-

az árusítótér nettó alapterülete (m2): -

az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma (db):
-

azok telekhatártól mért távolsága és 

elhelyezése (m):
-

a termékek megnevezése és sorszáma a 6. 

melléklet alapján:

1.1. Meleg-, hideg étel

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 

alkoholmentes- és szeszes ital

1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, 

cukorkaáru, 

előrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb.) 

1.10. Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított 

tejtermék stb.)

ebből a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

jövedéki termékek:

sör, csendes és habzó bor, egyéb csendes és 

habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék

kereskedelmi ügynöki tevékenység: -

kiskereskedelem, megjelölve a vendéglátást, 

amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
kiskereskedelem, vendéglátás

nagykereskedelem: -

szeszesital-kimérést: igen

a 22. §. (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:
-

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre:
-

megnevezése: -

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén



a külön engedélyt kiállító hatóság neve, az 

engedély száma, hatálya:
-

megkezdésének időpontja: 2016.06.28

módosításának időpontja:

megszűnésének időpontja:

A nyilvántartásba vétel száma: 5/2016.

neve: -

címe: -

székhelye: -

cégjegyzékszáma: -

egyéni vállalkozói nyilvántartási száma:

kistermelő regisztrációs száma:

statisztikai száma: 67688944-9319-231-07

címe/címek -

mozgóbolt esetében a működési terület és 

az útvonal jegyzéke:
-

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő 

kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke:

országos

közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése, amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

-

a szervezett utazás vagy rendezvény helye, 

ideje:
-

utazás indulási és célhelye: -

ideje -

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

csomagküldő

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat

A kereskedelmi tevékenység

A kereskedő és az üzlet adatai

A kereskedelmi tevékenység helye

Üzleten kívüli kereskedelem esetén



a napi/heti nyitva tartási idő: -

az üzlet elnevezése: -

az üzlet alapterülete (m2): -

vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége (fő):
-

a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 

használatba vételének időpontja:
-

az árusítótér nettó alapterülete (m2): -

az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma (db):
-

azok telekhatártól mért távolsága és 

elhelyezése (m):
-

a termékek megnevezése és sorszáma a 6. 

melléklet alapján:

26. Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés,

 kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, 

tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.)

46. Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, 

sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

50. Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -

tartozék 

ebből a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

jövedéki termékek:
-

kereskedelmi ügynöki tevékenység: -

kiskereskedelem, megjelölve a vendéglátást, 

amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
kiskereskedelem

nagykereskedelem: -

szeszesital-kimérést: nem

a 22. §. (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:
-

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén



a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre:
-

megnevezése: -

a külön engedélyt kiállító hatóság neve, az 

engedély száma, hatálya:
-

megkezdésének időpontja: 2016.08.01

módosításának időpontja:

megszűnésének időpontja:

A nyilvántartásba vétel száma: 6/2016.

neve: -

címe: -

székhelye: -

cégjegyzékszáma: -

egyéni vállalkozói nyilvántartási száma:

kistermelő regisztrációs száma:

statisztikai száma: 67847013-4611-231-07

címe/címek -

mozgóbolt esetében a működési terület és 

az útvonal jegyzéke:
-

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő 

kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke:

-

közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése, amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

-

a szervezett utazás vagy rendezvény helye, 

ideje:
-

utazás indulási és célhelye: -

ideje -

A kereskedő és az üzlet adatai

A kereskedelmi tevékenység helye

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat

A kereskedelmi tevékenység

Üzleten kívüli kereskedelem esetén



A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

közvetlen értékesítés

a napi/heti nyitva tartási idő: -

az üzlet elnevezése: -

az üzlet alapterülete (m2): -

vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége (fő):
-

a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 

használatba vételének időpontja:
-

az árusítótér nettó alapterülete (m2): -

az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma (db):
-

azok telekhatártól mért távolsága és 

elhelyezése (m):
-

a termékek megnevezése és sorszáma a 6. 

melléklet alapján:

51. Mezőgazdasági nyersanyag, termék

 (gabona, nyersbőr, toll stb.)

52. Mezőgazdasági ipari gép, berendezés

ebből a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

jövedéki termékek:
-

kereskedelmi ügynöki tevékenység: ügynöki tevékenység

kiskereskedelem, megjelölve a vendéglátást, 

amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
-

nagykereskedelem: -

szeszesital-kimérést: nem

a 22. §. (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:
-

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre:
-

megnevezése: -

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat



a külön engedélyt kiállító hatóság neve, az 

engedély száma, hatálya:
-

megkezdésének időpontja: 2016.12.13

módosításának időpontja:

megszűnésének időpontja:

2015.

A nyilvántartásba vétel száma: 1/2015.

neve: BBQ KANYAR Kereskedelmi Kft.

címe: 2483 Gárdony Jókai Mór utca 9. 

székhelye: -

cégjegyzékszáma: 07-09-025988

egyéni vállalkozói nyilvántartási száma:

kistermelő regisztrációs száma:

statisztikai száma: 25287608-5610-113-07

címe/címek 8095 Pákozd Külterület 0113/6 hrsz. 

mozgóbolt esetében a működési terület és 

az útvonal jegyzéke:
-

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő 

kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke:

-

közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése, amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

-

a szervezett utazás vagy rendezvény helye, 

ideje:
-

utazás indulási és célhelye: -

ideje -

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat

A kereskedelmi tevékenység

A kereskedő és az üzlet adatai

A kereskedelmi tevékenység helye

Üzleten kívüli kereskedelem esetén



a napi/heti nyitva tartási idő: minden nap 08.00-től 16.00-ig

az üzlet elnevezése: Kanyar Büfé

az üzlet alapterülete (m2): 18

vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége (fő):
8

a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 

használatba vételének időpontja:
-

az árusítótér nettó alapterülete (m2): -

az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma (db):
-

azok telekhatártól mért távolsága és 

elhelyezése (m):
-

a termékek megnevezése és sorszáma a 6. 

melléklet alapján:

1.1. Meleg-, hideg étel

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital 

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott

 alkoholmentes- és szeszes ital

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, 

cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém 

stb.) 

ebből a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

jövedéki termékek:
-

kereskedelmi ügynöki tevékenység: -

kiskereskedelem, megjelölve a vendéglátást, 

amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
kiskereskedelem, vendéglátás

nagykereskedelem: -

szeszesital-kimérést: nem

a 22. §. (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:
-

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e



a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre:
-

megnevezése: -

a külön engedélyt kiállító hatóság neve, az 

engedély száma, hatálya:
-

megkezdésének időpontja: 2015.06.04

módosításának időpontja:

megszűnésének időpontja:

A nyilvántartásba vétel száma: 2/2015.

neve: Pákozd Nagyközség Önkormányzata

címe: 8095 Pákozd Hősök tere 9.

székhelye: -

cégjegyzékszáma: -

egyéni vállalkozói nyilvántartási száma:

kistermelő regisztrációs száma:

statisztikai száma: 15727457-8411-321-07

címe/címek 8095 Pákozd Hősök tere 9.

mozgóbolt esetében a működési terület és 

az útvonal jegyzéke:
-

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő 

kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke:

-

közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése, amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

-

a szervezett utazás vagy rendezvény helye, 

ideje:
-

utazás indulási és célhelye: -

ideje -

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat

A kereskedelmi tevékenység

A kereskedő és az üzlet adatai

A kereskedelmi tevékenység helye

Üzleten kívüli kereskedelem esetén



A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

a napi/heti nyitva tartási idő: -

az üzlet elnevezése: Borospince

az üzlet alapterülete (m2): 40

vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége (fő):
-

a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 

használatba vételének időpontja:
-

az árusítótér nettó alapterülete (m2): -

az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma (db):
-

azok telekhatártól mért távolsága és 

elhelyezése (m):
-

a termékek megnevezése és sorszáma a 6. 

melléklet alapján: 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

ebből a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

jövedéki termékek:
csendes- és habzó bor

kereskedelmi ügynöki tevékenység: -

kiskereskedelem, megjelölve a vendéglátást, 

amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
kiskereskedelem

nagykereskedelem: nagykereskedelem

szeszesital-kimérést: igen

a 22. §. (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:
-

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre:
-

megnevezése: -

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat



a külön engedélyt kiállító hatóság neve, az 

engedély száma, hatálya:
-

megkezdésének időpontja: 2015.06.17

módosításának időpontja:

megszűnésének időpontja:

A nyilvántartásba vétel száma: 3/2015.

neve: Fehér Honvéd Szociális Szövetkezet

címe: 8095 Pákozd Honvéd utca 86.

székhelye: -

cégjegyzékszáma: 07-02-001408

egyéni vállalkozói nyilvántartási száma:

kistermelő regisztrációs száma:

statisztikai száma: 24366438-9604-121-07

címe/címek 8095 Pákozd Bem utca 45. 

mozgóbolt esetében a működési terület és 

az útvonal jegyzéke:
-

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő 

kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke:

-

közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése, amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

-

a szervezett utazás vagy rendezvény helye, 

ideje:
-

utazás indulási és célhelye: -

ideje -

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Üzleten kívüli kereskedelem esetén

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat

A kereskedelmi tevékenység

A kereskedő és az üzlet adatai

A kereskedelmi tevékenység helye



a napi/heti nyitva tartási idő:
hétfőtől péntekig 8.30.-tól 17.00.-ig, 

szombaton 9.00.-től 12.00.-ig.

az üzlet elnevezése: Somadrin sószoba, papír írószer bolt

az üzlet alapterülete (m2): 20

vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége (fő):
-

a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 

használatba vételének időpontja:
-

az árusítótér nettó alapterülete (m2): -

az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma (db):
-

azok telekhatártól mért távolsága és 

elhelyezése (m):
-

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén



a termékek megnevezése és sorszáma a 6. 

melléklet alapján:

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve 

palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék 

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, 

cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém 

stb.)

1.11. Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és 

zsír, 

olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta, 

kávé, tea, fűszer, ecet, méz, bébiétel stb.) 

1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék 

(gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.)

3. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási 

textiltermék, lakástextília, ágynemű, asztalterítő, 

törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró 

és szőnyeg készítéséhez szükséges alapanyag, 

rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.)

4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, 

bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)

5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati 

cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási 

cikk stb.)

ebből a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

jövedéki termékek:
-

kereskedelmi ügynöki tevékenység: -

kiskereskedelem, megjelölve a vendéglátást, 

amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
kiskereskedelem

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege



nagykereskedelem: -

szeszesital-kimérést: nem

a 22. §. (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:
-

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre:
-

megnevezése: -

a külön engedélyt kiállító hatóság neve, az 

engedély száma, hatálya:
-

megkezdésének időpontja: 2015.07.23

módosításának időpontja:

megszűnésének időpontja:

A nyilvántartásba vétel száma: 4/2015.

neve: UZSÁK és HEKKEL Kft.

címe: 8000 Székesfehérvár Zobori út 20.

székhelye: -

cégjegyzékszáma: -

egyéni vállalkozói nyilvántartási száma:

kistermelő regisztrációs száma:

adószáma: 25430985-2-07

címe/címek 8095 Pákozd Budai út 53. 

mozgóbolt esetében a működési terület és 

az útvonal jegyzéke:
-

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő 

kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke:

-

közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése, amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

-

A kereskedelmi tevékenység helye

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat

A kereskedelmi tevékenység

A kereskedő és az üzlet adatai



a szervezett utazás vagy rendezvény helye, 

ideje:
-

utazás indulási és célhelye: -

ideje -

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

a napi/heti nyitva tartási idő:
hétfőtől szombatig 11.00-tól 21.00.-ig,  vasárnap 

11.00.-tól 17.00.-ig

az üzlet elnevezése: Ingókő Étterem

az üzlet alapterülete (m2): 219

vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége (fő):
-

a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 

használatba vételének időpontja:
-

az árusítótér nettó alapterülete (m2): -

az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma (db):
-

azok telekhatártól mért távolsága és 

elhelyezése (m):
-

a termékek megnevezése és sorszáma a 6. 

melléklet alapján:

1.1. Meleg-, hideg étel 

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve 

palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék

ebből a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

jövedéki termékek:

sör, csendes és habzó bor, egyéb csendes és 

habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék, 

alkoholtermék

kereskedelmi ügynöki tevékenység: -

Üzleten kívüli kereskedelem esetén

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege



kiskereskedelem, megjelölve a vendéglátást, 

amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
kiskereskedelem, vendéglátás

nagykereskedelem: -

szeszesital-kimérést: igen

a 22. §. (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:
-

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre:
-

megnevezése: -

a külön engedélyt kiállító hatóság neve, az 

engedély száma, hatálya:
-

megkezdésének időpontja: 2015.12.22

módosításának időpontja:

megszűnésének időpontja:

2014.

A nyilvántartásba vétel száma: 1/2014.

neve: VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt.

címe: 8000 Székesfehérvár Tolnai utca 1.

székhelye: -

cégjegyzékszáma: 07-10-00-10-91

egyéni vállalkozói nyilvántartási száma:

kistermelő regisztrációs száma:

statisztikai száma: 11108748-0170-114-07

címe/címek 8095 Pákozd Külterület 086/1 

mozgóbolt esetében a működési terület és 

az útvonal jegyzéke:
-

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő 

kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke:

-

A kereskedő és az üzlet adatai

A kereskedelmi tevékenység helye

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat

A kereskedelmi tevékenység



közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése, amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

-

a szervezett utazás vagy rendezvény helye, 

ideje:
-

utazás indulási és célhelye: -

ideje -

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

a napi/heti nyitva tartási idő: minden nap 09.00-től 18.00-ig

az üzlet elnevezése: Arborétum Büfé

az üzlet alapterülete (m2): 20

vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége (fő):
10

a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 

használatba vételének időpontja:
-

az árusítótér nettó alapterülete (m2): -

az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma (db):
-

azok telekhatártól mért távolsága és 

elhelyezése (m):
-

A kereskedelmi tevékenység helye

Üzleten kívüli kereskedelem esetén

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén



a termékek megnevezése és sorszáma a 6. 

melléklet alapján:

1.1. Meleg-, hideg étel 

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve 

palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, 

cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém 

stb.)

43. Emlék- és ajándéktárgy

ebből a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

jövedéki termékek:
-

kereskedelmi ügynöki tevékenység: -

kiskereskedelem, megjelölve a vendéglátást, 

amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
kiskereskedelem, vendéglátás

nagykereskedelem: -

szeszesital-kimérést: nem

a 22. §. (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:
-

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre:
-

megnevezése: -

a külön engedélyt kiállító hatóság neve, az 

engedély száma, hatálya:
-

megkezdésének időpontja: 2014.03.28

módosításának időpontja:

megszűnésének időpontja:

A nyilvántartásba vétel száma: 2/2014.

neve: -

címe: -

székhelye: -

cégjegyzékszáma: -

egyéni vállalkozói nyilvántartási száma:

A kereskedelmi tevékenység

A kereskedő és az üzlet adatai

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat



kistermelő regisztrációs száma:

adószáma: 60765107-2-27

címe/címek 8095 Pákozd Budai út 4.

mozgóbolt esetében a működési terület és 

az útvonal jegyzéke:
-

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő 

kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke:

-

közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése, amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

-

a szervezett utazás vagy rendezvény helye, 

ideje:
-

utazás indulási és célhelye: -

ideje -

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

a napi/heti nyitva tartási idő:
hétfőtől szombatig 05.00-től 20.00-ig, vasárnap 

05.00.-tól 18.00.-ig

az üzlet elnevezése: Rozi Csemege

az üzlet alapterülete (m2): 45

vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége (fő):
-

a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 

használatba vételének időpontja:
-

az árusítótér nettó alapterülete (m2): 30

az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma (db):
-

A kereskedő és az üzlet adatai

A kereskedelmi tevékenység helye

Üzleten kívüli kereskedelem esetén

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén



azok telekhatártól mért távolsága és 

elhelyezése (m):
-

a termékek megnevezése és sorszáma a 6. 

melléklet alapján:

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.7. Zöldség- és gyümölcs

1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék

21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru 

ebből a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

jövedéki termékek:
-

kereskedelmi ügynöki tevékenység: -

kiskereskedelem, megjelölve a vendéglátást, 

amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
kiskereskedelem

nagykereskedelem: -

szeszesital-kimérést: nem

a 22. §. (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:
-

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre:
-

megnevezése: -

a külön engedélyt kiállító hatóság neve, az 

engedély száma, hatálya:
-

megkezdésének időpontja: 2014.08.21

módosításának időpontja:

megszűnésének időpontja:

A nyilvántartásba vétel száma: 3/2014.

neve: "UNIKER 2000" KFT.

címe: 8095 Pákozd Budai út 1/b. 

székhelye: -

cégjegyzékszáma: 07-09-011-354

egyéni vállalkozói nyilvántartási száma:

kistermelő regisztrációs száma:

statisztikai száma: 13524045-4675-113

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat

A kereskedelmi tevékenység

A kereskedő és az üzlet adatai

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e



címe/címek 8095 Pákozd Budai út 1/B. 

mozgóbolt esetében a működési terület és 

az útvonal jegyzéke:
-

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő 

kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke:

-

közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése, amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

-

a szervezett utazás vagy rendezvény helye, 

ideje:
-

utazás indulási és célhelye: -

ideje -

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

a napi/heti nyitva tartási idő: -

az üzlet elnevezése: -

az üzlet alapterülete (m2): -

vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége (fő):
-

a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 

használatba vételének időpontja:
-

az árusítótér nettó alapterülete (m2): -

az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma (db):
-

azok telekhatártól mért távolsága és 

elhelyezése (m):
-

A kereskedelmi tevékenység helye

Üzleten kívüli kereskedelem esetén

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén



a termékek megnevezése és sorszáma a 6. 

melléklet alapján: -

ebből a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

jövedéki termékek:
-

kereskedelmi ügynöki tevékenység: -

kiskereskedelem, megjelölve a vendéglátást, 

amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
-

nagykereskedelem: nagykereskedelem

szeszesital-kimérést: nem

a 22. §. (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:
-

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre:
-

megnevezése: -

a külön engedélyt kiállító hatóság neve, az 

engedély száma, hatálya:
-

megkezdésének időpontja: 2014.02.26

módosításának időpontja:

megszűnésének időpontja:

2013.

A nyilvántartásba vétel száma: 1/2013.

neve: -

címe: -

székhelye: -

cégjegyzékszáma: -

egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: 2191099

kistermelő regisztrációs száma:

statisztikai száma: 62632797-477623107

címe/címek 8095 Pákozd Budai út 42. 

mozgóbolt esetében a működési terület és 

az útvonal jegyzéke:
-

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat

A kereskedelmi tevékenység

A kereskedő és az üzlet adatai

A kereskedelmi tevékenység helye

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege



üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő 

kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke:

-

közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése, amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

-

a szervezett utazás vagy rendezvény helye, 

ideje:
-

utazás indulási és célhelye: -

ideje -

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

a napi/heti nyitva tartási idő:
hétfőtől péntekig 09.00-től 18.00-ig, szombattól 

vasárnapig 09.00.-től 12.00.-ig

az üzlet elnevezése: Virágbolt

az üzlet alapterülete (m2): 24

vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége (fő):
-

a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 

használatba vételének időpontja:
-

az árusítótér nettó alapterülete (m2): -

az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma (db):
-

azok telekhatártól mért távolsága és 

elhelyezése (m):
-

a termékek megnevezése és sorszáma a 6. 

melléklet alapján:

30. Virág és kertészeti cikk

43. Emlék- és ajándéktárgy

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

A kereskedelmi tevékenység helye

Üzleten kívüli kereskedelem esetén



ebből a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

jövedéki termékek:
-

kereskedelmi ügynöki tevékenység: -

kiskereskedelem, megjelölve a vendéglátást, 

amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
kiskereskedelem

nagykereskedelem: -

szeszesital-kimérést: nem

a 22. §. (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:
-

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre:
-

megnevezése: -

a külön engedélyt kiállító hatóság neve, az 

engedély száma, hatálya:
-

megkezdésének időpontja:

módosításának időpontja:

megszűnésének időpontja:

A nyilvántartásba vétel száma: 3/2013.

neve: -

címe: -

székhelye: -

cégjegyzékszáma: -

egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: -

kistermelő regisztrációs száma:

statisztikai száma: 61510278-5610-231-07

címe/címek 8095 Pákozd Budai út 68/b.

mozgóbolt esetében a működési terület és 

az útvonal jegyzéke:
-

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő 

kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke:

-

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat

A kereskedelmi tevékenység

A kereskedő és az üzlet adatai

A kereskedelmi tevékenység helye



közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése, amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

-

a szervezett utazás vagy rendezvény helye, 

ideje:
-

utazás indulási és célhelye: -

ideje -

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

a napi/heti nyitva tartási idő: zárva

az üzlet elnevezése: Gabó Cukrászda-Kávézó

az üzlet alapterülete (m2): 25

vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége (fő):
15

a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 

használatba vételének időpontja:
-

az árusítótér nettó alapterülete (m2): -

az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma (db):
-

azok telekhatártól mért távolsága és 

elhelyezése (m):
-

a termékek megnevezése és sorszáma a 6. 

melléklet alapján:
1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék

ebből a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

jövedéki termékek:
-

kereskedelmi ügynöki tevékenység: -

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege

A kereskedelmi tevékenység helye

Üzleten kívüli kereskedelem esetén

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén



kiskereskedelem, megjelölve a vendéglátást, 

amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
kiskereskedelem, vendéglátás

nagykereskedelem: -

szeszesital-kimérést: nem

a 22. §. (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:
-

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre:
-

megnevezése: -

a külön engedélyt kiállító hatóság neve, az 

engedély száma, hatálya:
-

megkezdésének időpontja:

módosításának időpontja:

megszűnésének időpontja:

A nyilvántartásba vétel száma: 4/2013.

neve: -

címe: -

székhelye: -

cégjegyzékszáma: -

egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: -

kistermelő regisztrációs száma:

adószáma: 46064268-2-27

címe/címek 8095 Pákozd Budai út 8.

mozgóbolt esetében a működési terület és 

az útvonal jegyzéke:
-

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő 

kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke:

-

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat

A kereskedelmi tevékenység

A kereskedő és az üzlet adatai

A kereskedelmi tevékenység helye



közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése, amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

-

a szervezett utazás vagy rendezvény helye, 

ideje:
-

utazás indulási és célhelye: -

ideje -

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

a napi/heti nyitva tartási idő: minden nap 06.45.-től 20.00-ig

az üzlet elnevezése: Presszó

az üzlet alapterülete (m2): 21,6

vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége (fő):
15

a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 

használatba vételének időpontja:
-

az árusítótér nettó alapterülete (m2): -

az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma (db):
-

azok telekhatártól mért távolsága és 

elhelyezése (m):
-

a termékek megnevezése és sorszáma a 6. 

melléklet alapján: 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

ebből a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

jövedéki termékek:

sör, csendes és habzó bor, egyéb csendes és 

habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék, 

alkoholtermék

kereskedelmi ügynöki tevékenység: -

A kereskedelmi tevékenység helye

Üzleten kívüli kereskedelem esetén

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege



kiskereskedelem, megjelölve a vendéglátást, 

amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
kiskereskedelem, vendéglátás

nagykereskedelem: -

szeszesital-kimérést: igen

a 22. §. (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:
-

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre:
-

megnevezése: -

a külön engedélyt kiállító hatóság neve, az 

engedély száma, hatálya:
-

megkezdésének időpontja:

módosításának időpontja:

megszűnésének időpontja:

A nyilvántartásba vétel száma: 5/2013.

neve: -

címe: -

székhelye: -

cégjegyzékszáma: -

egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: 50574

kistermelő regisztrációs száma:

statisztikai száma: 46277161-5610-231-07

címe/címek 8095 Pákozd Hősök tere 1. 

mozgóbolt esetében a működési terület és 

az útvonal jegyzéke:
-

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő 

kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke:

-

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat

A kereskedelmi tevékenység

A kereskedő és az üzlet adatai

A kereskedelmi tevékenység helye



közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése, amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

-

a szervezett utazás vagy rendezvény helye, 

ideje:
-

utazás indulási és célhelye: -

ideje -

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

a napi/heti nyitva tartási idő: minden nap 06.00.-tól 22.00-ig

az üzlet elnevezése: Jobb Mint Otthon

az üzlet alapterülete (m2): 35

vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége (fő):
35

a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 

használatba vételének időpontja:
-

az árusítótér nettó alapterülete (m2): -

az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma (db):
-

azok telekhatártól mért távolsága és 

elhelyezése (m):
-

a termékek megnevezése és sorszáma a 6. 

melléklet alapján:

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, 

cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém 

stb.) 

A kereskedelmi tevékenység helye

Üzleten kívüli kereskedelem esetén

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban



ebből a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

jövedéki termékek:

sör, csendes és habzó bor, egyéb csendes és 

habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék, 

alkoholtermék

kereskedelmi ügynöki tevékenység: -

kiskereskedelem, megjelölve a vendéglátást, 

amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
kiskereskedelem, vendéglátás

nagykereskedelem: -

szeszesital-kimérést: igen

a 22. §. (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:
-

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre:
-

megnevezése: -

a külön engedélyt kiállító hatóság neve, az 

engedély száma, hatálya:
-

megkezdésének időpontja:

módosításának időpontja:

megszűnésének időpontja:

A nyilvántartásba vétel száma: 6/2013.

neve: Nagy Mihály és Fia Bt.

címe: 8095 Pákozd Rákóczi utca 24/a.

székhelye: -

cégjegyzékszáma: 07-06-005435/29

egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: -

kistermelő regisztrációs száma:

statisztikai száma: 22066709-4722-212-07

címe/címek 8095 Pákozd Honvéd utca 2.

mozgóbolt esetében a működési terület és 

az útvonal jegyzéke:
-

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat

A kereskedelmi tevékenység

A kereskedő és az üzlet adatai

A kereskedelmi tevékenység helye



üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő 

kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke:

-

közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése, amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

-

a szervezett utazás vagy rendezvény helye, 

ideje:
-

utazás indulási és célhelye: -

ideje -

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

a napi/heti nyitva tartási idő:
vasárnap, hétfő zárva, keddtől péntekig 07.00.-tól 

17.30.-ig, szombaton 07.00.-tól 12.00.-ig

az üzlet elnevezése: Húsbolt

az üzlet alapterülete (m2): 100

vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége (fő):
-

a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 

használatba vételének időpontja:
-

az árusítótér nettó alapterülete (m2): -

az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma (db):
-

azok telekhatártól mért távolsága és 

elhelyezése (m):
-

a termékek megnevezése és sorszáma a 6. 

melléklet alapján: 1.5. Hús-és hentesáru

A kereskedelmi tevékenység helye

Üzleten kívüli kereskedelem esetén

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban



ebből a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

jövedéki termékek:
-

kereskedelmi ügynöki tevékenység: -

kiskereskedelem, megjelölve a vendéglátást, 

amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
kiskereskedelem

nagykereskedelem: -

szeszesital-kimérést: nem

a 22. §. (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:
-

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre:
-

megnevezése: -

a külön engedélyt kiállító hatóság neve, az 

engedély száma, hatálya:
-

megkezdésének időpontja:

módosításának időpontja:

megszűnésének időpontja:

A nyilvántartásba vétel száma: 7/2013.

neve: "PEZO '99" Kft.

címe: 8095 Pákozd Bem utca 8. 

székhelye: -

cégjegyzékszáma: 07-09-006649

egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: -

kistermelő regisztrációs száma:

statisztikai száma: 11820565-4778-113-07

címe/címek 8095 Pákozd Bem utca 8.

mozgóbolt esetében a működési terület és 

az útvonal jegyzéke:
-

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő 

kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke:

országos

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat

A kereskedelmi tevékenység

A kereskedő és az üzlet adatai

A kereskedelmi tevékenység helye



közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése, amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

-

a szervezett utazás vagy rendezvény helye, 

ideje:
-

utazás indulási és célhelye: -

ideje -

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

a napi/heti nyitva tartási idő:
hétfőtől péntekig 08.00.-tól 17.00.-ig, szombaton 

08.00.-tól 13.00.-ig., vasárnap zárva

az üzlet elnevezése: Gazda-Műszaki bolt

az üzlet alapterülete (m2): 62

vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége (fő):
-

a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 

használatba vételének időpontja:
-

az árusítótér nettó alapterülete (m2): -

az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma (db):
-

azok telekhatártól mért távolsága és 

elhelyezése (m):
-

A kereskedelmi tevékenység helye

Üzleten kívüli kereskedelem esetén

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén



a termékek megnevezése és sorszáma a 6. 

melléklet alapján:

7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, 

világítástechnikai cikk

9. Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

11. Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, 

CD, DVD stb.) 

13. Festék, lakk

14. Vasáru, barkács, és építési anyag

15. Szaniteráru

18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, 

állvány stb.) 

20. Illatszer, drogéria

21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru

22. Gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag, 

adalékanyag 

és a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

üzemanyag

ebből a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

jövedéki termékek:
-

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban



Üzletköteles termékek:

2. A kémiai biztonságról szóló törvény szerinti 

veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki 

adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag 

célú gázolaj, LPG és az üzemanyag

3. Az egyes festékek, lakkok és járművek javító 

fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer 

tartalmának szabályozásáról szóló 

kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek 

6. Növényvédő szerek és hatóanyagaik

8. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint 

robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve 

a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, 

fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag

kereskedelmi ügynöki tevékenység: -

kiskereskedelem, megjelölve a vendéglátást, 

amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
kiskereskedelem

nagykereskedelem: nagykereskedelem

szeszesital-kimérést: nem

a 22. §. (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:
-

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre:
-

megnevezése: -

a külön engedélyt kiállító hatóság neve, az 

engedély száma, hatálya:
-

megkezdésének időpontja:

módosításának időpontja:

megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat

A kereskedelmi tevékenység



A nyilvántartásba vétel száma: 8/2013.

neve: -

címe: -

székhelye: -

cégjegyzékszáma: 2019632

egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: -

kistermelő regisztrációs száma:

statisztikai száma: 46393265-471123107

címe/címek 8095 Pákozd Budai út 32.

mozgóbolt esetében a működési terület és 

az útvonal jegyzéke:
-

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő 

kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke:

-

közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése, amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

-

a szervezett utazás vagy rendezvény helye, 

ideje:
-

utazás indulási és célhelye: -

ideje -

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

a napi/heti nyitva tartási idő:
hétfőtől péntekig 05.00.-től 20.00.-ig, szombaton 

05.00.-tól 18.00.-ig, vasárnap 06.00.-tól 12.00.-ig

az üzlet elnevezése: MINI ABC

az üzlet alapterülete (m2): 38

A kereskedő és az üzlet adatai

A kereskedelmi tevékenység helye

Üzleten kívüli kereskedelem esetén

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik



vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége (fő):
-

a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 

használatba vételének időpontja:
-

az árusítótér nettó alapterülete (m2): 10

az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma (db):
-

azok telekhatártól mért távolsága és 

elhelyezése (m):
-

a termékek megnevezése és sorszáma a 6. 

melléklet alapján:

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.7. Zöldség- és gyümölcs

1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék

21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru

ebből a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

jövedéki termékek:

sör, csendes és habzó bor, egyéb csendes és 

habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék, 

alkoholtermék

kereskedelmi ügynöki tevékenység: -

kiskereskedelem, megjelölve a vendéglátást, 

amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
kiskereskedelem

nagykereskedelem: -

szeszesital-kimérést: nem

a 22. §. (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:
-

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre:
-

megnevezése: -

a külön engedélyt kiállító hatóság neve, az 

engedély száma, hatálya:
-

megkezdésének időpontja: 2013.01.02

módosításának időpontja:

megszűnésének időpontja:

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat

A kereskedelmi tevékenység



A nyilvántartásba vétel száma: 9/2013.

neve: -

címe: -

székhelye: -

cégjegyzékszáma: -

egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: -

kistermelő regisztrációs száma:

adószáma: 66048163-2-27

címe/címek 8095 Pákozd Zalka Máté utca 12.

mozgóbolt esetében a működési terület és 

az útvonal jegyzéke:
-

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő 

kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke:

-

közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése, amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

-

a szervezett utazás vagy rendezvény helye, 

ideje:
-

utazás indulási és célhelye: -

ideje -

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

a napi/heti nyitva tartási idő:
hétfőtől péntekig 06.00.-tól 19.00.-ig, szombaton 

06.00.-tól 18.00.-ig, vasárnap 07.00.-tól 12.00.-ig

az üzlet elnevezése: Dióhéj Élelmiszer Bolt

az üzlet alapterülete (m2): 24

A kereskedő és az üzlet adatai

A kereskedelmi tevékenység helye

Üzleten kívüli kereskedelem esetén

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik



vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége (fő):
-

a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 

használatba vételének időpontja:
-

az árusítótér nettó alapterülete (m2): 18

az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma (db):
-

azok telekhatártól mért távolsága és 

elhelyezése (m):
-

a termékek megnevezése és sorszáma a 6. 

melléklet alapján:

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.7. Zöldség- és gyümölcs

1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék

21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru

ebből a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

jövedéki termékek:

sör, csendes és habzó bor, egyéb csendes és 

habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék, 

alkoholtermék

kereskedelmi ügynöki tevékenység: -

kiskereskedelem, megjelölve a vendéglátást, 

amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
kiskereskedelem

nagykereskedelem: -

szeszesital-kimérést: nem

a 22. §. (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:
-

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre:
-

megnevezése: -

a külön engedélyt kiállító hatóság neve, az 

engedély száma, hatálya:
-

megkezdésének időpontja: 2013.01.07

módosításának időpontja:

megszűnésének időpontja:

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat

A kereskedelmi tevékenység



A nyilvántartásba vétel száma: 10/2013.

neve: -

címe: -

székhelye: -

cégjegyzékszáma: -

egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: 3590446

kistermelő regisztrációs száma:

statisztikai száma: 46483847-4719-231-07

címe/címek 8095 Pákozd Ady Endre utca 15.

mozgóbolt esetében a működési terület és 

az útvonal jegyzéke:
-

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő 

kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke:

-

közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése, amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

-

a szervezett utazás vagy rendezvény helye, 

ideje:
-

utazás indulási és célhelye: -

ideje -

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

a napi/heti nyitva tartási idő:
hétfőtől péntekig 08.00.-tól 16.30.-ig, szombaton 

08.00.-tól 12.00.-ig, vasárnap zárva

az üzlet elnevezése: Duett Divat

az üzlet alapterülete (m2): 16

A kereskedő és az üzlet adatai

A kereskedelmi tevékenység helye

Üzleten kívüli kereskedelem esetén

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik



vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége (fő):
-

a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 

használatba vételének időpontja:
-

az árusítótér nettó alapterülete (m2): -

az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma (db):
-

azok telekhatártól mért távolsága és 

elhelyezése (m):
-

a termékek megnevezése és sorszáma a 6. 

melléklet alapján:

4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, 

bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő)

6. Lábbeli- és bőráru

46. Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, 

sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség) 

ebből a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

jövedéki termékek:
-

kereskedelmi ügynöki tevékenység: -

kiskereskedelem, megjelölve a vendéglátást, 

amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
kiskereskedelem

nagykereskedelem: -

szeszesital-kimérést: nem

a 22. §. (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:
-

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre:
-

megnevezése: -

a külön engedélyt kiállító hatóság neve, az 

engedély száma, hatálya:
-

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat



megkezdésének időpontja: 2013.01.07

módosításának időpontja:

megszűnésének időpontja:

A nyilvántartásba vétel száma: 11/2013.

neve: ME-LAND MARKET BT.

címe: 8111 Seregélyes Kodály Zoltán utca 9. 

székhelye: -

cégjegyzékszáma: -

egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: -

kistermelő regisztrációs száma:

statisztikai száma: 24371968-4726-117-07

címe/címek 8095 Pákozd Budai út 68/a.

mozgóbolt esetében a működési terület és 

az útvonal jegyzéke:
-

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő 

kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke:

-

közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése, amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

-

a szervezett utazás vagy rendezvény helye, 

ideje:
-

utazás indulási és célhelye: -

ideje -

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi tevékenység

A kereskedő és az üzlet adatai

A kereskedelmi tevékenység helye

Üzleten kívüli kereskedelem esetén



a napi/heti nyitva tartási idő:
hétfőtől péntekig 06.00.-tól 18.00.-ig, szombaton 

07.00.-től 15.00.-ig, vasárnap 07.00.-től 12.00.-ig

az üzlet elnevezése: Nemzeti dohánybolt

az üzlet alapterülete (m2): 30

vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége (fő):
-

a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 

használatba vételének időpontja:
-

az árusítótér nettó alapterülete (m2): 20

az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma (db):
-

azok telekhatártól mért távolsága és 

elhelyezése (m):
-

a termékek megnevezése és sorszáma a 6. 

melléklet alapján:

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve 

palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

2. Dohányterméket kiegészítő termék 

ebből a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

jövedéki termékek: 7. Dohánygyártmány

kereskedelmi ügynöki tevékenység: -

kiskereskedelem, megjelölve a vendéglátást, 

amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
kiskereskedelem

nagykereskedelem: -

szeszesital-kimérést: nem

a 22. §. (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:
-

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre:
-

megnevezése: -

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat



a külön engedélyt kiállító hatóság neve, az 

engedély száma, hatálya:
-

megkezdésének időpontja: 2013.07.01

módosításának időpontja:

megszűnésének időpontja:

2012.

A nyilvántartásba vétel száma: 1/2012.

neve: MULINOITALIA Kft.

címe: 1053 Budapest Veres Pálné utca 14. 

székhelye: -

cégjegyzékszáma: 01-09-970256

egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: -

kistermelő regisztrációs száma:

statisztikai száma: -

címe/címek 8095 Pákozd Külterület M7 50 km 

mozgóbolt esetében a működési terület és 

az útvonal jegyzéke:
-

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő 

kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke:

-

közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése, amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

-

a szervezett utazás vagy rendezvény helye, 

ideje:
-

utazás indulási és célhelye: -

ideje -

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat

A kereskedelmi tevékenység

A kereskedő és az üzlet adatai

A kereskedelmi tevékenység helye

Üzleten kívüli kereskedelem esetén



a napi/heti nyitva tartási idő: -

az üzlet elnevezése: MOLINO ITALIA

az üzlet alapterülete (m2): -

vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége (fő):
-

a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 

használatba vételének időpontja:
-

az árusítótér nettó alapterülete (m2): -

az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma (db):
-

azok telekhatártól mért távolsága és 

elhelyezése (m):
-

a termékek megnevezése és sorszáma a 6. 

melléklet alapján: -

ebből a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

jövedéki termékek: -

kereskedelmi ügynöki tevékenység: -

kiskereskedelem, megjelölve a vendéglátást, 

amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
kiskereskedelem, vendéglátás

nagykereskedelem: -

szeszesital-kimérést: -

a 22. §. (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:
-

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre:
-

megnevezése: -

a külön engedélyt kiállító hatóság neve, az 

engedély száma, hatálya:
-

megkezdésének időpontja: 2012.01.24

módosításának időpontja:

megszűnésének időpontja:

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat

A kereskedelmi tevékenység



A nyilvántartásba vétel száma: 2/2012.

neve: MULINOITALIA Kft.

címe: 1053 Budapest Veres Pálné utca 14. 

székhelye: -

cégjegyzékszáma: 01-09-970256

egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: -

kistermelő regisztrációs száma:

statisztikai száma: -

címe/címek 8095 Pákozd Külterület M7 50 km. 3/V. 

mozgóbolt esetében a működési terület és 

az útvonal jegyzéke:
-

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő 

kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke:

-

közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése, amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

-

a szervezett utazás vagy rendezvény helye, 

ideje:
-

utazás indulási és célhelye: -

ideje -

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

a napi/heti nyitva tartási idő: minden nap 11.00.-től 22.00-ig

az üzlet elnevezése: MULINOITALIA Autó Grill

az üzlet alapterülete (m2): 819

vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége (fő):
-

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik

A kereskedő és az üzlet adatai

A kereskedelmi tevékenység helye

Üzleten kívüli kereskedelem esetén



a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 

használatba vételének időpontja:
-

az árusítótér nettó alapterülete (m2): -

az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma (db):
-

azok telekhatártól mért távolsága és 

elhelyezése (m):
-

a termékek megnevezése és sorszáma a 6. 

melléklet alapján:

1.1. Meleg-, hideg étel

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

ebből a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

jövedéki termékek: -

kereskedelmi ügynöki tevékenység: -

kiskereskedelem, megjelölve a vendéglátást, 

amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
kiskereskedelem, vendéglátás

nagykereskedelem: -

szeszesital-kimérést: -

a 22. §. (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:
-

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre:
-

megnevezése: -

a külön engedélyt kiállító hatóság neve, az 

engedély száma, hatálya:
-

megkezdésének időpontja:

módosításának időpontja:

megszűnésének időpontja:

A nyilvántartásba vétel száma: 3/2012.

neve: KÖSZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

címe: 2483 Gárdony Munkácsy Mihály utca 15. 

székhelye: -

A kereskedő és az üzlet adatai

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat

A kereskedelmi tevékenység



cégjegyzékszáma: -

egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: -

kistermelő regisztrációs száma:

adószáma: 11456209-2-07

címe/címek 8095 Pákozd Budai út 51. 

mozgóbolt esetében a működési terület és 

az útvonal jegyzéke:
-

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő 

kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke:

-

közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése, amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

-

a szervezett utazás vagy rendezvény helye, 

ideje:
-

utazás indulási és célhelye: -

ideje -

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

a napi/heti nyitva tartási idő:
hétfőtől szombatig 06.30-tól 18.00-ig, vasárnap 

07.00.-tól 11.00.-ig

az üzlet elnevezése: 14.sz. ABC

az üzlet alapterülete (m2): 186

vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége (fő):
-

a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 

használatba vételének időpontja:
-

az árusítótér nettó alapterülete (m2): 160

A kereskedő és az üzlet adatai

A kereskedelmi tevékenység helye

Üzleten kívüli kereskedelem esetén

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén



az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma (db):
-

azok telekhatártól mért távolsága és 

elhelyezése (m):
-

a termékek megnevezése és sorszáma a 6. 

melléklet alapján:

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.7. Zöldség- és gyümölcs 

1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék

21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru 

ebből a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

jövedéki termékek:

sör, csendes és habzó bor, egyéb csendes és 

habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék, 

alkoholtermék

kereskedelmi ügynöki tevékenység: -

kiskereskedelem, megjelölve a vendéglátást, 

amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
kiskereskedelem

nagykereskedelem: -

szeszesital-kimérést: -

a 22. §. (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:
-

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre:
-

megnevezése: -

a külön engedélyt kiállító hatóság neve, az 

engedély száma, hatálya:
-

megkezdésének időpontja: 2012.02.08

módosításának időpontja:

megszűnésének időpontja:

A nyilvántartásba vétel száma: 4/2012.

neve: KÖSZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

címe: 2483 Gárdony Munkácsy Mihály utca 15. 

székhelye: -

cégjegyzékszáma: -

A kereskedelmi tevékenység

A kereskedő és az üzlet adatai

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat



egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: -

kistermelő regisztrációs száma:

adószáma: 11456209-2-07

címe/címek 8095 Pákozd Budai út 100. 

mozgóbolt esetében a működési terület és 

az útvonal jegyzéke:
-

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő 

kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke:

-

közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése, amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

-

a szervezett utazás vagy rendezvény helye, 

ideje:
-

utazás indulási és célhelye: -

ideje -

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

a napi/heti nyitva tartási idő:
hétfőtől szombatig 06.30-tól 17.30-ig, vasárnap 

07.00.-tól 11.00.-ig

az üzlet elnevezése: 29. sz. Vegyesbolt

az üzlet alapterülete (m2): 164

vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége (fő):
-

a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 

használatba vételének időpontja:
-

az árusítótér nettó alapterülete (m2): 130

A kereskedő és az üzlet adatai

A kereskedelmi tevékenység helye

Üzleten kívüli kereskedelem esetén

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén



az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma (db):
-

azok telekhatártól mért távolsága és 

elhelyezése (m):
-

a termékek megnevezése és sorszáma a 6. 

melléklet alapján:

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.7. Zöldség- és gyümölcs 

1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék

21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru 

ebből a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

jövedéki termékek: -

kereskedelmi ügynöki tevékenység: -

kiskereskedelem, megjelölve a vendéglátást, 

amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
kiskereskedelem

nagykereskedelem: -

szeszesital-kimérést: -

a 22. §. (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:
-

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre:
-

megnevezése: -

a külön engedélyt kiállító hatóság neve, az 

engedély száma, hatálya:
-

megkezdésének időpontja: 2012.03.10

módosításának időpontja:

megszűnésének időpontja:

A nyilvántartásba vétel száma: 5/2012.

neve: Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.

címe: 8095 Pákozd Külterület hrsz. 087/A 

székhelye: -

cégjegyzékszáma: 07-09-018249

egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: -

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat

A kereskedelmi tevékenység

A kereskedő és az üzlet adatai

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e



kistermelő regisztrációs száma:

statisztikai száma: 22641306-9102-572-07

címe/címek 8095 Pákozd Külterület 087/B. 

mozgóbolt esetében a működési terület és 

az útvonal jegyzéke:
-

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő 

kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke:

-

közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése, amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

-

a szervezett utazás vagy rendezvény helye, 

ideje:
-

utazás indulási és célhelye: -

ideje -

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

a napi/heti nyitva tartási idő:

2018.11.12.-12.20.:bejelentkezés után, 12.01.-

02.,12.08.-09.,12.15.-16:10-től 16-ig 12.21.-

12.31.:zárva 2019.01.05.-03.09:szombat és 

vasárnapokon 10-16 között csoportok részére, 

2019.03.10-2019.11.17. naponta 10-18.

az üzlet elnevezése:

az üzlet alapterülete (m2): 4

vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége (fő):
-

A kereskedő és az üzlet adatai

A kereskedelmi tevékenység helye

Üzleten kívüli kereskedelem esetén

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik



a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 

használatba vételének időpontja:
-

az árusítótér nettó alapterülete (m2): -

az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma (db):
-

azok telekhatártól mért távolsága és 

elhelyezése (m):
-

a termékek megnevezése és sorszáma a 6. 

melléklet alapján:

16. Könyv

43. Emlék- és ajándéktárgy

ebből a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

jövedéki termékek: -

kereskedelmi ügynöki tevékenység: -

kiskereskedelem, megjelölve a vendéglátást, 

amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
kiskereskedelem

nagykereskedelem: -

szeszesital-kimérést: -

a 22. §. (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:
-

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre:
-

megnevezése: -

a külön engedélyt kiállító hatóság neve, az 

engedély száma, hatálya:
-

megkezdésének időpontja: 2012.03.02

módosításának időpontja:

megszűnésének időpontja:

2010.

A nyilvántartásba vétel száma: 1/2010.

neve: -

címe: -

székhelye: -

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat

A kereskedelmi tevékenység

A kereskedő és az üzlet adatai

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege



cégjegyzékszáma: -

egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: -

kistermelő regisztrációs száma:

adószáma: 46268572-2-27

címe/címek 8095 Pákozd Budai út 76/b. 

mozgóbolt esetében a működési terület és 

az útvonal jegyzéke:
-

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő 

kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke:

-

közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése, amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

-

a szervezett utazás vagy rendezvény helye, 

ideje:
-

utazás indulási és célhelye: -

ideje -

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

a napi/heti nyitva tartási idő: szerdától hétfőig 06.30.-tól 20.30.-ig, kedd zárva

az üzlet elnevezése: Borozó

az üzlet alapterülete (m2): 82

vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége (fő):
-

a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 

használatba vételének időpontja:
-

az árusítótér nettó alapterülete (m2): -

A kereskedő és az üzlet adatai

A kereskedelmi tevékenység helye

Üzleten kívüli kereskedelem esetén

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén



az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma (db):
-

azok telekhatártól mért távolsága és 

elhelyezése (m):
-

a termékek megnevezése és sorszáma a 6. 

melléklet alapján: 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

ebből a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

jövedéki termékek: -

kereskedelmi ügynöki tevékenység: -

kiskereskedelem, megjelölve a vendéglátást, 

amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
kiskereskedelem, vendéglátás

nagykereskedelem: -

szeszesital-kimérést: -

a 22. §. (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:
-

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre:
-

megnevezése: -

a külön engedélyt kiállító hatóság neve, az 

engedély száma, hatálya:
-

megkezdésének időpontja: -

módosításának időpontja:

megszűnésének időpontja:

A nyilvántartásba vétel száma: 2/2010.

neve: Magyar Posta Zrt.

címe: 1138 Budapest Dunavirág utca 2-6.

székhelye: -

cégjegyzékszáma: -

egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: -

kistermelő regisztrációs száma:

adószáma: 10901232-2-44

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat

A kereskedelmi tevékenység

A kereskedő és az üzlet adatai

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban



címe/címek 8095 Pákozd Budai út 66.

mozgóbolt esetében a működési terület és 

az útvonal jegyzéke:
-

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő 

kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke:

-

közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése, amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

-

a szervezett utazás vagy rendezvény helye, 

ideje:
-

utazás indulási és célhelye: -

ideje -

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

a napi/heti nyitva tartási idő:

hétfő-kedd 08.00.-tól 16.00.-ig, szerda 08.00.-tól 

17.00.-ig, csütörtökön 08.00.-tól 15.00.-ig, 

pénteken 08.00.-tól 16.00.-ig, szombat-vasárnap 

zárva

az üzlet elnevezése: Pákozd Postabolt

az üzlet alapterülete (m2): 74

vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége (fő):
-

a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 

használatba vételének időpontja:
-

az árusítótér nettó alapterülete (m2): 35

az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma (db):
-

A kereskedelmi tevékenység helye

Üzleten kívüli kereskedelem esetén

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén



azok telekhatártól mért távolsága és 

elhelyezése (m):
-

a termékek megnevezése és sorszáma a 6. 

melléklet alapján:

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve 

palackozott alkoholmentes- és szeszes ital

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, 

cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém 

stb.)

16. Könyv

17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, 

állvány stb.) 

ebből a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

jövedéki termékek: -

kereskedelmi ügynöki tevékenység: -

kiskereskedelem, megjelölve a vendéglátást, 

amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
kiskereskedelem

nagykereskedelem: -

szeszesital-kimérést: -

a 22. §. (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:
-

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre:
-

megnevezése: -

a külön engedélyt kiállító hatóság neve, az 

engedély száma, hatálya:
-

megkezdésének időpontja: 2010.05.25

módosításának időpontja:

megszűnésének időpontja:

A nyilvántartásba vétel száma: 3/2010.

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat

A kereskedelmi tevékenység

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén



neve: Jakab-Vitál Kft.

címe: 8095 Pákozd Rákóczi utca 19. 

székhelye: -

cégjegyzékszáma: -

egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: -

kistermelő regisztrációs száma:

adószáma: 13601436-2-07

címe/címek 8095 Pákozd Budai út 4.

mozgóbolt esetében a működési terület és 

az útvonal jegyzéke:
-

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő 

kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke:

-

közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése, amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

-

a szervezett utazás vagy rendezvény helye, 

ideje:
-

utazás indulási és célhelye: -

ideje -

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

a napi/heti nyitva tartási idő: -

az üzlet elnevezése: Kalmár Cipő és Munkaruházat

az üzlet alapterülete (m2): -

vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége (fő):
-

A kereskedő és az üzlet adatai

A kereskedelmi tevékenység helye

Üzleten kívüli kereskedelem esetén

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik



a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 

használatba vételének időpontja:
-

az árusítótér nettó alapterülete (m2): -

az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma (db):
-

azok telekhatártól mért távolsága és 

elhelyezése (m):
-

a termékek megnevezése és sorszáma a 6. 

melléklet alapján:
46. Használtcikk (használt könyv, ruházati 

cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)

ebből a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

jövedéki termékek: -

kereskedelmi ügynöki tevékenység: -

kiskereskedelem, megjelölve a vendéglátást, 

amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
kiskereskedelem

nagykereskedelem: -

szeszesital-kimérést: -

a 22. §. (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:
-

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre:
-

megnevezése: -

a külön engedélyt kiállító hatóság neve, az 

engedély száma, hatálya:
-

megkezdésének időpontja: -

módosításának időpontja:

megszűnésének időpontja:

A nyilvántartásba vétel száma: 5/2010.

neve: -

címe: -

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat

A kereskedelmi tevékenység

A kereskedő és az üzlet adatai



székhelye: -

cégjegyzékszáma: -

egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: -

kistermelő regisztrációs száma:

statisztikai száma: 46235819-5630-231-07

címe/címek 8095 Pákozd külterület 060/13 hrsz.

mozgóbolt esetében a működési terület és 

az útvonal jegyzéke:
-

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő 

kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke:

-

közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése, amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

-

a szervezett utazás vagy rendezvény helye, 

ideje:
-

utazás indulási és célhelye: -

ideje -

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

a napi/heti nyitva tartási idő: -

az üzlet elnevezése: Termelői borkimérés

az üzlet alapterülete (m2): 10

vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége (fő):
1

a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 

használatba vételének időpontja:
-

az árusítótér nettó alapterülete (m2): -

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén

Üzleten kívüli kereskedelem esetén

A kereskedő és az üzlet adatai

A kereskedelmi tevékenység helye



az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma (db):
-

azok telekhatártól mért távolsága és 

elhelyezése (m):
-

a termékek megnevezése és sorszáma a 6. 

melléklet alapján: -

ebből a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

jövedéki termékek: csendes és habzó bor

kereskedelmi ügynöki tevékenység: -

kiskereskedelem, megjelölve a vendéglátást, 

amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
kiskereskedelem, vendéglátás

nagykereskedelem: -

szeszesital-kimérést: -

a 22. §. (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:
-

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre:
-

megnevezése: -

a külön engedélyt kiállító hatóság neve, az 

engedély száma, hatálya:
-

megkezdésének időpontja: -

módosításának időpontja:

megszűnésének időpontja:

A nyilvántartásba vétel száma: 6/2010.

neve: -

címe: -

székhelye: -

cégjegyzékszáma: -

egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: -

kistermelő regisztrációs száma:

adószáma: 52950669-2-37

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat

A kereskedelmi tevékenység

A kereskedő és az üzlet adatai



címe/címek 8095 Pákozd Külterület 056/53 hrsz. 

mozgóbolt esetében a működési terület és 

az útvonal jegyzéke:
-

üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő 

kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke:

-

közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése, amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

-

a szervezett utazás vagy rendezvény helye, 

ideje:
-

utazás indulási és célhelye: -

ideje -

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

a napi/heti nyitva tartási idő: szombaton 15.00.-tól 19.00.-ig

az üzlet elnevezése: Borpince Borkóstoló terem

az üzlet alapterülete (m2): 150

vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége (fő):
-

a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 

használatba vételének időpontja:
-

az árusítótér nettó alapterülete (m2): -

az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma (db):
-

azok telekhatártól mért távolsága és 

elhelyezése (m):
-

Üzleten kívüli kereskedelem esetén

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén

A kereskedelmi tevékenység helye



a termékek megnevezése és sorszáma a 6. 

melléklet alapján: 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

ebből a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

jövedéki termékek: csendes és habzó bor

kereskedelmi ügynöki tevékenység: -

kiskereskedelem, megjelölve a vendéglátást, 

amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
kiskereskedelem, vendéglátás

nagykereskedelem: -

szeszesital-kimérést: -

a 22. §. (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:
-

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre:
-

megnevezése: -

a külön engedélyt kiállító hatóság neve, az 

engedély száma, hatálya:
-

megkezdésének időpontja: -

módosításának időpontja:

megszűnésének időpontja:

A nyilvántartásba vétel száma: 7/2010.

neve: -

címe: -

székhelye: -

cégjegyzékszáma: -

egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: -

kistermelő regisztrációs száma:

adószáma: 61887451-2-27

címe/címek 8095 Pákozd Budai út 94. 

mozgóbolt esetében a működési terület és 

az útvonal jegyzéke:
-

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat

A kereskedelmi tevékenység

A kereskedő és az üzlet adatai

A kereskedelmi tevékenység helye



üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő 

kereskedelem esetében a működési terület 

jegyzéke:

-

közlekedési eszközön folytatott értékesítés 

esetén annak a közlekedési eszköznek a 

megjelölése, amelyen kereskedelmi 

tevékenységet folytatnak

-

a szervezett utazás vagy rendezvény helye, 

ideje:
-

utazás indulási és célhelye: -

ideje -

A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

a napi/heti nyitva tartási idő: -

az üzlet elnevezése: Sport Eszpresszó

az üzlet alapterülete (m2): -

vendéglátó üzlet esetében 

befogadóképessége (fő):
-

a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 

használatba vételének időpontja:
-

az árusítótér nettó alapterülete (m2): -

az üzlethez létesített gépjármű-

várakozóhelyek száma (db):
-

azok telekhatártól mért távolsága és 

elhelyezése (m):
-

a termékek megnevezése és sorszáma a 6. 

melléklet alapján: 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

ebből a jövedéki adóról szóló törvény szerinti 

jövedéki termékek: -

A kereskedelmi tevékenység helye

Üzleten kívüli kereskedelem esetén

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 

üzletben történik

A napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet 

esetén

Az egyes kereskedelmi formák és helyek 

szerinti bontásban



kereskedelmi ügynöki tevékenység: -

kiskereskedelem, megjelölve a vendéglátást, 

amennyiben ilyen tevékenységet folytat:
kiskereskedelem, vendéglátás

nagykereskedelem: -

szeszesital-kimérést: -

a 22. §. (1) bekezdésében meghatározott 

tevékenységet:
-

a külön engedély alapján forgalmazott 

termékek köre:
-

megnevezése: -

a külön engedélyt kiállító hatóság neve, az 

engedély száma, hatálya:
-

megkezdésének időpontja: -

módosításának időpontja:

megszűnésének időpontja:

A kereskedelmi tevékenység

A kereskedelmi formák és helyek szerinti 

bontásban a kereskedelmi tevékenység 

jellege

Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e

Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 

kereskedelmi tevékenységet folytat


