POLGÁRMESTERI HIVATAL
............................................................................................
önkormányzat megnevezése

NYILVÁNTARTÁS
a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

DOR-JO-KER KFT

címe:

2523 SÁRISÁP, FÕ UTCA 154.

székhelye:

2510 DOROG, RÁKÓCZI UTCA 14.

cégjegyzékszáma:

7/2011

1109005277

111992524711113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2011.06.28.

módosítása:

2015.10.20.

megszûnése:

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

7/2011

2523 SÁRISÁP, FÕ UTCA 154.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

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

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén
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III / 3. Üzletek
II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

7/2011
7/2011

2523 SÁRISÁP, FÕ UTCA 154. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Üzlet elnevezése:
JOKER CSEMEGE
Megnevezése
alapterülete (m2):

145

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

üzletben folytatott kereskedelmi
A
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
tevékenység

25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Az üzletben folytatnak
a 210/2009. (IX. 29.)
Nyitvatartás
Korm.
idejerendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Hétfõ
06:00 - tól meghatáro20:00 - ig
zott
tevékenységet
Kedd
06:00 - tól
20:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki Szerda
tevékenység
Csütörtök
X Kiskereskedelem
Péntek Nem
Vendéglátás
Szombat
Nagykereskedelem

06:00 - tól

20:00 - ig

06:00 - tól

20:00 - ig

06:00 - tól

Nem 20:00 - ig

06:00 - tól

15:30 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Termékkörök

7/2011

sorszám

megnevezés

24

Palackos gáz

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

LIGETI PÉK KFT

címe:

2523 SÁRISÁP, MALOM UTCA 8.

székhelye:

2523 SÁRISÁP, MALOM UTCA 8.

cégjegyzékszáma:

10/2011

statisztikai szám:

1109019513

235964291071113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2011.12.01.

módosítása:

megszûnése:

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

3

II. A kereskedelmi tevékenység helye

10/2011

2523 SÁRISÁP, FÕ UTCA 196-198.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

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

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Esztergom Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állatgészségügyi Osztály
KE-01I/ÁÉH/584-4/2015. számú határozata (2015.12.07-tõl visszavonásig.
Igazolás kiadva: 2016.01.18.
1.1 Meleg-hideg étel
1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék
1.10 Tej-tejtermék

III / 3. Üzletek

10/2011

2523 SÁRISÁP, FÕ UTCA 196-198. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Üzlet elnevezése:

LIGETI PÉKSÉG MINTABOLTJA

Nyitvatartás ideje

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
alapterülete (m2):

56

Vendéglátó üzlet
esetében
Megnevezése
a befogadóképessége:
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

10/2011

Hétfõ

05:00 - tól
15:00 - ig
Az üzletben folytatnak
Kedd
05:00 - tól
15:00 - ig
a 210/2009. (IX. 29.)
A kereskedelmi
Szerda
05:00
tól
- ig
Korm. rendelet 15:00
22. § (1)
szeszesital
tevékenység jellege
bekezdésében
Csütörtökkimérést 05:00 - tól
15:00 - ig
meghatároPéntek
05:00 - zott
tól tevékenységet
15:00 - ig
05:00 - tól
11:00 - ig
Kereskedelmi ügynökiSzombat
2011.12.01.
tevékenység
Vasárnap
- tól
- ig
Kiskereskedelem
X Egyéb
nyitvatartás:

Nem

Nem

Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

10/2011

sorszám

megnevezés

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

1.8

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9

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

1.10

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

1.11

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

10/2011

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
Az üzletben folytatnak
Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

automatából történõ értékesítés

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

10/2011
megnevezés
5

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

L+K TREND KFT

címe:

2523 SÁRISÁP, FÕ UTCA 221.

székhelye:

2523 SÁRISÁP, FÕ UTCA 221.

cégjegyzékszáma:

2/2012

1109017137

statisztikai szám:

227531777022113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2012.04.16.

módosítása:

megszûnése:

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

2/2012

2523 SÁRISÁP FÕ UTCA 242.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

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

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
III / 3. Üzletek

2/2012
2/2012
Az üzletben folytatnak

2523 SÁRISÁP FÕ UTCA 242. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése
Üzlet elnevezése:

TRENDEZÕ

alapterülete (m2):

20

Vendéglátó üzlet esetében
üzletben folytatott kereskedelmi
a befogadóképessége:

tevékenység

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

III / 1. Termékkörök

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Nyitvatartás ideje
meghatározott tevékenységet- ig
Hétfõ
- tól

Kereskedelmi ügynöki
Kedd
tevékenység
Szerda
X Kiskereskedelem
Csütörtök Nem
Vendéglátás
Péntek
Nagykereskedelem Szombat
2012.04.16.
Vasárnap

09:00 - tól

17:00 - ig

09:00 - tól

17:00 - ig

09:00 - tól

Nem 17:00 - ig

09:00 - tól

17:00 - ig

08:00 - tól

12:00 - ig

- tól

Egyéb nyitvatartás:

sorszám

- ig

2/2012

megnevezés

11.00-15.00-ig zárva
4
Ruházat (gyermek, nõi, férfi ruházati cikk, bõrruházat és szõrmeáru, ruházati kiegészítõ)
7
17

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk
Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány
7

18

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

27

Játékáru

30

Virág és kertészeti cikk

43

Emlék- és ajándéktárgy

45

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

ATREYU KFT

címe:

2500 ESZTERGOM, IRINYI J. U. 10.

székhelye:

2500 ESZTERGOM, IRINYI J. U. 10.

cégjegyzékszáma:

4/2012

statisztikai szám:

1109020544

239510005630113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2012.05.07.

módosítása:

2013.07.09.

megszûnése:

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

4/2012

2523 SÁRISÁP, MALOM UTCA 3.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

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

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi Igazgatóság
Esztergomi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatala
XII-I-002/1-219/3/2012.számú határozat
2012. június 7-tõl visszavonásig
1.1 hideg-meleg étel

III / 3. Üzletek

4/2012

2523 SÁRISÁP, MALOM UTCA 3. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Üzlet elnevezése:

ALIBI

Nyitvatartás ideje

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
alapterülete (m2):

150

Vendéglátó üzlet
esetében
Megnevezése
40
a befogadóképessége:
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

4/2012

Hétfõ

07:00 - tól
23:30 - ig
Az üzletben folytatnak
Kedd
07:00 - tól
23:30 - ig
a 210/2009. (IX. 29.)
A kereskedelmi
Szerda
07:00
tól
- ig
Korm. rendelet 23:30
22. § (1)
szeszesital
tevékenység jellege
bekezdésében
Csütörtökkimérést 07:00 - tól
23:30 - ig
meghatároPéntek
07:00 - zott
tól tevékenységet
03:00 - ig
07:00 - tól
03:00 - ig
Kereskedelmi ügynökiSzombat
2012.05.11.
tevékenység
Vasárnap
07:00 - tól
23:30 - ig
Kiskereskedelem
X Egyéb
nyitvatartás:

X

Igen

Nem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

4/2012
megnevezés

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, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)

III / 2. Jövedéki termékek

4/2012

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

TÓTH ALEXANDRA

címe:

2523 SÁRISÁP, MALOM UTCA 6.

székhelye:

2523 SÁRISÁP, MALOM UTCA 6.

1/2013

cégjegyzékszáma:

660664134721231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

31415887

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2013.01.11.

módosítása:

megszûnése:

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

1/2013

2523 SÁRISÁP MALOM UTCA 6.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

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

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén
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III / 3. Üzletek
II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

1/2013
1/2013

2523 SÁRISÁP MALOM UTCA 6. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
Üzlet elnevezése:
ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS, VIRÁG-AJÁNDÉK
Megnevezése
tevékenység jellege
alapterülete (m2):

50

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

üzletben folytatott kereskedelmi
A
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
tevékenység

25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Az üzletben folytatnak

a 210/2009. (IX. 29.)
Nyitvatartás
Korm.
idejerendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Hétfõ
08:00 - tól meghatáro16:00 - ig
zott
tevékenységet
Kedd
08:00 - tól
16:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki Szerda
tevékenység
Csütörtök
X Kiskereskedelem
Péntek Nem
Vendéglátás
Szombat
2013.01.11.
Nagykereskedelem
Vasárnap
X

08:00 - tól

16:00 - ig

08:00 - tól

16:00 - ig

08:00 - tól

Nem 16:00 - ig

08:00 - tól

12:00 - ig

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Termékkörök
sorszám

1/2013
megnevezés

1.3

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

1.7

Zöldség- és gyümölcs

1.9

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

1.11

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

3

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

7

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

25

Óra- és ékszer

27

Játékáru

30

Virág és kertészeti cikk

40

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

43

Emlék- és ajándéktárgy

59

NAGYKERESKEDELEM

12

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

POSVAI PÉTER

címe:

2523 SÁRISÁP, MÁJUS 1 SOR 5/A

székhelye:

2523 SÁRISÁP, MÁJUS 1 SOR 5/A

2/2013

cégjegyzékszáma:

636152766311231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

6976199

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2013.05.29.

módosítása:

megszûnése:

2016.07.27.

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2/2013

2523 SÁRISÁP, MÁJUS 1 SOR 5/A
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

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

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén
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II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

2/2013
Az üzletben folytatnak

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység
Kiskereskedelem

csomagküldõ kereskedelem

Vendéglátás

X Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

2/2013

sorszám

megnevezés

1.3

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

1.9

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

WIBLING JÓZSEFNÉ

címe:

2523 SÁRISÁP, FÕ UTCA 242/A

székhelye:

2523 SÁRISÁP, FÕ UTCA 242/A

3/2013

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

487751604776231
1798978

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2013.07.26.

módosítása:

megszûnése:

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

3/2013

2523 SÁRISÁP, FÕ UTCA 242/A.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

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

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
III / 3. Üzletek

3/2013
3/2013
Az üzletben folytatnak

2523 SÁRISÁP, FÕ UTCA 242/A. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése
Üzlet elnevezése:

TAKARMÁNYBOLT

alapterülete (m2):

30

Vendéglátó üzlet esetében
üzletben folytatott kereskedelmi
a befogadóképessége:

tevékenység

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

III / 1. Termékkörök
sorszám

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Nyitvatartás ideje
meghatároHétfõ
08:00 - zott
tól tevékenységet
18:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki
Kedd
tevékenység
Szerda
X Kiskereskedelem
Csütörtök Nem
Vendéglátás
Péntek
Nagykereskedelem Szombat
1997.08.22.
Vasárnap
Egyéb nyitvatartás:

08:00 - tól

18:00 - ig

08:00 - tól

18:00 - ig

08:00 - tól

Nem 18:00 - ig

08:00 - tól

18:00 - ig

08:00 - tól

12:00 - ig

- tól

- ig

3/2013

megnevezés

32

Állateledel, takarmány

33

Állatgyógyászati termék

15

37

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

45

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

START KFT

címe:

2523 SÁRISÁP, FÕ UTCA 123.

székhelye:

2523 SÁRISÁP, FÕ UTCA 123.

cégjegyzékszáma:

4/2013

1109001038

statisztikai szám:

103945574729211

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2013.09.02.

módosítása:

megszûnése:

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

4/2013

2523 SÁRISÁP, FÕ UTCA 123.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

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

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer
ellenõrzõ Hivatala
KE-01I/1-288/2/2013. számú határozata
2013. augusztus 15-tõl visszavonásig
1.1 hideg-meleg étel
1.5 mélyhûtött baromfi
1.6 mélyhûtött hal
1.10 hûtendõ tej és tejtermék

III / 3. Üzletek

4/2013

2523 SÁRISÁP, FÕ UTCA 123. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

17

Üzlet elnevezése:

START KFT

Nyitvatartás ideje

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
alapterülete (m2):

307

Vendéglátó üzlet
esetében
Megnevezése
a befogadóképessége:
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

4/2013

Hétfõ

05:00 - tól
16:00 - ig
Az üzletben folytatnak
Kedd
05:00 - tól
19:00 - ig
a 210/2009. (IX. 29.)
A kereskedelmi
Szerda
05:00
tól
- ig
Korm. rendelet 19:00
22. § (1)
szeszesital
tevékenység jellege
bekezdésében
Csütörtökkimérést 05:00 - tól
19:00 - ig
meghatároPéntek
05:00 - zott
tól tevékenységet
19:00 - ig
05:00 - tól
13:00 - ig
Kereskedelmi ügynökiSzombat
2008.10.28.
tevékenység
Vasárnap
07:00 - tól
11:00 - ig
Kiskereskedelem
X Egyéb
nyitvatartás:

Nem

Nem

Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

4/2013
megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5

Hús-és hentesáru

1.6

Hal

1.7

Zöldség- és gyümölcs

1.8

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9

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

1.10

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

1.11

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

1.12

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

2

Dohányterméket kiegészítõ termék

3

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

4

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

7

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

9

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

11

Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb)
18

12

Telekommunikációs cikk

16

Könyv

17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18

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

26

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

27

Játékáru

30

Virág és kertészeti cikk

32

Állateledel, takarmány

37

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

38

Fotócikk

40

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

43

Emlék- és ajándéktárgy

45

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

III / 2. Jövedéki termékek

4/2013

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

19

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

GALGÓCZI TAMÁSNÉ

címe:

2522 DÁG, DEÁK F. UTCA 5.

székhelye:

2522 DÁG, DEÁK F. UTCA 5.

70/2014

cégjegyzékszáma:

605877015610131

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

21623099

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2014.04.30.

módosítása:

megszûnése:

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

70/2014

2523 SÁRISÁP, HUNYADI UTCA 96.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

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

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén
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III / 3. Üzletek
II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

70/2014
70/2014

2523 SÁRISÁP, HUNYADI UTCA 96. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:
PEDRO KOCSMÁJA
Megnevezése
alapterülete (m2):

100

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

30

üzletben folytatott kereskedelmi
A
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
tevékenység

25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Az üzletben folytatnak

a 210/2009. (IX. 29.)
Nyitvatartás
Korm.
idejerendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Hétfõ
08:00 - tól meghatáro22:00 - ig
zott
tevékenységet
Kedd
08:00 - tól
22:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki Szerda
tevékenység
Csütörtök
X Kiskereskedelem
Péntek
X Vendéglátás
Szombat
2014.04.30.
Nagykereskedelem Vasárnap

Igen

08:00 - tól

22:00 - ig

08:00 - tól

22:00 - ig

08:00 - tól

Nem 22:00 - ig

08:00 - tól

22:00 - ig

08:00 - tól

22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Termékkörök
sorszám

70/2014
megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.9

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

III / 2. Jövedéki termékek

70/2014

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

MAGYAR POSTA ZRT

címe:

1138 BUDAPEST, DUNAVIRÁG U. 2-6.

székhelye:

2523

cégjegyzékszáma:

153/2014

SÁRISÁP, SZABADSÁG TÉR 2.
0110042463

109012325310114

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2014.09.05.

módosítása:

megszûnése:

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

153/2014

2523 SÁRISÁP SZABDSÁG TÉR 2.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

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

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén
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III / 3. Üzletek
II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

153/2014
153/2014

2523 SÁRISÁP SZABDSÁG TÉR 2. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:
SÁRISÁP POSTA
Megnevezése
alapterülete (m2):

A kereskedelmi
tevékenység jellege

135

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

üzletben folytatott kereskedelmi
A
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
tevékenység

25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Az üzletben folytatnak

a 210/2009. (IX. 29.)
Nyitvatartás
Korm.
idejerendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Hétfõ
08:00 - tól meghatáro16:00 - ig
zott
tevékenységet
Kedd
08:00 - tól
16:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki Szerda
tevékenység
Csütörtök
X Kiskereskedelem
Péntek Nem
Vendéglátás
Szombat
2014.09.05.
Nagykereskedelem Vasárnap

08:00 - tól

16:00 - ig

08:00 - tól

16:00 - ig

08:00 - tól

Nem 16:00 - ig

- tól

- ig

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Termékkörök

153/2014

sorszám
1.3

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

Üzlet elnevezése:
SÁRISÁP(csokoládé,
POSTA
ideje stb)
1.9
Édességáru
desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt Nyitvatartás
fagylalt és jégkrém
Hétfõ
08:00 - tól
16:00 - ig
Egyéb élelmiszer
alapterülete
135 (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
1.11 (m2):
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)
Kedd
08:00 - tól
16:00 - ig
Szerda
Vendéglátó
7 üzlet esetében
Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk
a befogadóképessége:
Csütörtök

08:00 - tól

16:00 - ig

08:00 - tól

16:00 - ig

Péntek
11 (IX. 29.)
Audiovizuális
termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb)
A 210/2009.
Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
Szombat
2014.09.05.
könyve12
használatba
vételének idõpontja:
Telekommunikációs
cikk
Vasárnap

08:00 - tól

16:00 - ig

- tól

- ig

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

16

Könyv

17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18

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

27

Játékáru

37

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

39

Optikai cikk

43

Emlék- és ajándéktárgy

44

Numizmatikai termék

45

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

23

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

KANOVSZKI GERGÕ PÁL

címe:

2523 SÁRISÁP, HUNYADI UTCA 106.

székhelye:

2523 SÁRISÁP, HUNYADI UTCA 106.

cégjegyzékszáma:

154/2014

658296024764231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

28008891

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2014.11.03.

módosítása:

2014.11.13.

megszûnése:

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

154/2014

2523 SÁRISÁP FÕ UTCA 192-194.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

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

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

24

III / 3. Üzletek
II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

154/2014
154/2014

2523 SÁRISÁP FÕ UTCA 192-194. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Üzlet elnevezése:
GE-KO
Megnevezése
alapterülete (m2):

50,2

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

üzletben folytatott kereskedelmi
A
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
tevékenység

25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Az üzletben folytatnak

a 210/2009. (IX. 29.)
Nyitvatartás
Korm.
idejerendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Hétfõ
08:00 - tól meghatáro17:00 - ig
zott
tevékenységet
Kedd
08:00 - tól
17:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki Szerda
tevékenység
Csütörtök
X Kiskereskedelem
Péntek Nem
Vendéglátás
Szombat
2014.11.03.
Nagykereskedelem Vasárnap

08:00 - tól

17:00 - ig

08:00 - tól

17:00 - ig

08:00 - tól

Nem 17:00 - ig

06:00 - tól

12:00 - ig

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Termékkörök

154/2014

sorszám

megnevezés

26

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

32

Állateledel, takarmány

33

Állatgyógyászati termék

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

BAUINTACT KFT

címe:

2523 SÁRISÁP, ARANY J. UTCA 29.

székhelye:

2523 SÁRISÁP, ARANY J. UTCA 29.

cégjegyzékszáma:

156/2014

1109013675

statisztikai szám:

142901704120113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2014.11.03.

módosítása:

megszûnése:

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

156/2014

2523 SÁRISÁP, FÕ UTCA 192-194.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

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

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
III / 3. Üzletek

156/2014
156/2014
Az üzletben folytatnak

2523 SÁRISÁP, FÕ UTCA 192-194. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
Megnevezése
tevékenység jellege
Üzlet elnevezése: ARCANO CIPÕ ÉS FEHÉRNEMÛ BOLT
alapterülete (m2):

56,4

Vendéglátó üzlet esetében
üzletben folytatott kereskedelmi
a befogadóképessége:

tevékenység

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

III / 1. Termékkörök
sorszám

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Nyitvatartás ideje
meghatároHétfõ
08:00 - zott
tól tevékenységet
16:30 - ig

Kereskedelmi ügynöki
Kedd
tevékenység
Szerda
X Kiskereskedelem
Csütörtök Nem
Vendéglátás
Péntek
Nagykereskedelem Szombat
2014.11.03.
Vasárnap

08:00 - tól

16:30 - ig

08:00 - tól

16:30 - ig

08:00 - tól

Nem 16:30 - ig

08:00 - tól

16:30 - ig

08:00 - tól

12:00 - ig

- tól

Egyéb nyitvatartás:

- ig

156/2014

megnevezés

4

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

5

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

6

Lábbeli- és bõráru
26

25

Óra- és ékszer

27

Játékáru

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

KOLLÁRNÉ NAGY ERZSÉBET

címe:

2523 SÁRISÁP, FÕ UTCA 186.

székhelye:

2523 SÁRISÁP, FÕ UTCA 186.

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

157/2014

664665694721231
35218699

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2014.11.13.

módosítása:

megszûnése:

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

27

II. A kereskedelmi tevékenység helye

157/2014

2523 SÁRISÁP FÕ UTCA 186.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

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

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
III / 3. Üzletek

157/2014
157/2014
Az üzletben folytatnak

2523 SÁRISÁP FÕ UTCA 186. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése
Üzlet elnevezése:

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS

alapterülete (m2):

40

Vendéglátó üzlet esetében
üzletben folytatott kereskedelmi
a befogadóképessége:

tevékenység

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

III / 1. Termékkörök
sorszám

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Nyitvatartás ideje
meghatároHétfõ
06:30 - zott
tól tevékenységet
16:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki
Kedd
tevékenység
Szerda
X Kiskereskedelem
Csütörtök Nem
Vendéglátás
Péntek
Nagykereskedelem Szombat
2014.11.13.
Vasárnap

06:30 - tól

16:30 - ig

06:30 - tól

16:30 - ig

06:30 - tól

Nem 16:30 - ig

06:30 - tól

16:30 - ig

06:30 - tól

12:00 - ig

- tól

Egyéb nyitvatartás:

- ig

157/2014

megnevezés

1.3

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

1.7

Zöldség- és gyümölcs

1.9

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)
28

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

1.11

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

First Line Hungary Kft.

címe:

2523 SÁRISÁP, Malom utca 5/A.

székhelye:

2523 SÁRISÁP, Malom uta 5/A.

cégjegyzékszáma:

1/2015

1109019142

statisztikai szám:

234920954791113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2015.04.20.

módosítása:

megszûnése:

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

1/2015

2523 SÁRISÁP Malom utca 5/A.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

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

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
III / 3. Üzletek

1/2015
1/2015
Az üzletben folytatnak

2523 SÁRISÁP Malom utca 5/A. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése
Üzlet elnevezése:

Autósbolt

alapterülete (m2):

20

Vendéglátó üzlet esetében
üzletben folytatott kereskedelmi
a befogadóképessége:

tevékenység

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

III / 1. Termékkörök
sorszám

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Nyitvatartás ideje
meghatároHétfõ
08:00 - zott
tól tevékenységet
17:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki
Kedd
tevékenység
Szerda
X Kiskereskedelem
Csütörtök Nem
Vendéglátás
Péntek
Nagykereskedelem Szombat
2015.04.20.
Vasárnap

08:00 - tól

17:00 - ig

08:00 - tól

17:00 - ig

08:00 - tól

Nem 17:00 - ig

08:00 - tól

17:00 - ig

08:00 - tól

12:00 - ig

- tól

Egyéb nyitvatartás:

- ig

1/2015

megnevezés

22

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

49

Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék

50

Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék
30

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

KALÁNYOS LUDOVIC

címe:

2523 SÁRISÁP, FÕ UTCA 113.

székhelye:

2523 SÁRISÁP, FÕ UTCA 113.

2/2016

cégjegyzékszáma:

605285954789231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

21279884

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2016.03.07.

módosítása:

megszûnése:

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2/2016

2523 SÁRISÁP FÕ UTCA 113.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

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

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén
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III / 3. Üzletek
II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

2/2016
2/2016

2523 SÁRISÁP FÕ UTCA 113. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Üzlet elnevezése:
KALÁNYOS
Megnevezése
alapterülete (m2):

100

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

üzletben folytatott kereskedelmi
A
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
tevékenység

25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Az üzletben folytatnak
a 210/2009. (IX. 29.)
Nyitvatartás
Korm.
idejerendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Hétfõ
08:00 - tól meghatáro17:00 - ig
zott
tevékenységet
Kedd
08:00 - tól
17:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki Szerda
tevékenység
Csütörtök
X Kiskereskedelem
Péntek Nem
Vendéglátás
Szombat
Nagykereskedelem

Vasárnap

08:00 - tól

17:00 - ig

08:00 - tól

17:00 - ig

08:00 - tól

Nem 17:00 - ig

- tól

- ig

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Termékkörök
sorszám

2/2016
megnevezés

3

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

4

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

5

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

6

Lábbeli- és bõráru

7

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

9

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

14

Vasáru, barkács, és építési anyag

15

Szaniteráru

26

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

29

Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny

42

Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

53

Irodagép, -berendezés, irodabútor

32

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

2Zhús Kft.

címe:

2030 Érd, Hóvirág u. 32/A

székhelye:

2030 Érd, Hóvirág u. 32/A

cégjegyzékszáma:

3/2016

1309175038

251879551011113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2016.04.08.

módosítása:

megszûnése:

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

3/2016

2523 Sárisáp, Fõ u. 178.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

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

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén
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III / 3. Üzletek
II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

3/2016
3/2016

2523 Sárisáp, Fõ u. 178. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Üzlet elnevezése:
ÍZEK HÁZA
Megnevezése
alapterülete (m2):

67

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

üzletben folytatott kereskedelmi
A
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
tevékenység

25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

Az üzletben folytatnak
a 210/2009. (IX. 29.)
Nyitvatartás
Korm.
idejerendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Hétfõ
- tól meghatáro- - ig
Kedd
06:30 - zott
tól tevékenységet
17:30 - ig

Kereskedelmi ügynöki Szerda
tevékenység
Csütörtök
X Kiskereskedelem
Péntek Nem
Vendéglátás
Szombat
2016.04.08.
Nagykereskedelem Vasárnap

06:30 - tól

17:30 - ig

06:30 - tól

17:30 - ig

06:30 - tól

Nem 17:30 - ig

06:30 - tól

12:30 - ig

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Termékkörök

3/2016

sorszám

megnevezés

1.5

Hús-és hentesáru

1.8

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

1.11

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

HORVÁTH TEJ KFT.

címe:

2523 SÁRISÁP, , HUNYADI J. U. 30.

székhelye:

2523 SÁRISÁP, HUNYADI J. U. 30.,

cégjegyzékszáma:

4/2016

1109016629

statisztikai szám:

124570454633113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2014.12.23.

módosítása:

megszûnése:

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

4/2016

ZSÁMBÉK
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

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

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

4/2016
Az üzletben folytatnak

Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám
1.10

4/2016
megnevezés

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

35

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

SECGIN NIKOLETTA

címe:

2523 SÁRISÁP, MEZÕ UTCA 7.

székhelye:

2523 SÁRISÁP, MEZÕ UTCA 7.

1/2017

cégjegyzékszáma:

680505174791231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

51148401

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2017.03.08.

módosítása:

megszûnése:

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

1/2017

2523 SÁRISÁP, MEZÕ UTCA 7.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

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

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

36

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

1/2017
Az üzletben folytatnak

Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzleten kívüli kereskedelem

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

1/2017

sorszám

megnevezés

4

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

6

Lábbeli- és bõráru

26

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

43

Emlék- és ajándéktárgy

46

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

1/2017

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
Az üzletben folytatnak
Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

csomagküldõ kereskedelem

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

1/2017
megnevezés

4

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

6

Lábbeli- és bõráru

26

Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)
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Emlék- és ajándéktárgy
37

46

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

MÉSZÁROS ISTVÁN

címe:

2523 SÁRISÁP, FÕ UTCA 12.

székhelye:

2523 SÁRISÁP, FÕ UTCA 12.

2/2017

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

680397454789231
51133029

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2017.03.10.

módosítása:

megszûnése:

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

2/2017

ORSZÁGOS
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

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

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

2/2017
Az üzletben folytatnak

Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám
16

2/2017
megnevezés

Könyv
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

ONE DREAM KFT.

címe:

2523 SÁRISÁP, MALOM U. 5/A.

székhelye:

2523 SÁRISÁP, MALOM U. 5/A.

cégjegyzékszáma:

3/2017

1109020680

239867654120113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2017.04.24.

módosítása:

2017.06.08.

megszûnése:

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

3/2017

2523 SÁRISÁP, FÕ UTCA 192-194.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

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

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

40

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

KEM KH EJH Élelmiszerlánc-biztonsági Osztály által kiadott KE-01/ÁÉH/00460-3/2017. számú határozat.
Érvényessége: visszavonásig.

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
III / 3. Üzletek

3/2017
3/2017
Az üzletben folytatnak

2523 SÁRISÁP, FÕ UTCA 192-194. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Megnevezése
Üzlet elnevezése:

DEAM BISZTRÓ

alapterülete (m2):

62,820

Vendéglátó üzlet esetében
20
üzletben
folytatott kereskedelmi
a befogadóképessége:

tevékenység

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

III / 1. Termékkörök

A kereskedelmi
tevékenység jellege

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Nyitvatartás ideje
meghatározott tevékenységet
Hétfõ
08:00 - tól
22:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki
Kedd
tevékenység
Szerda
X Kiskereskedelem
Csütörtök Nem
X Vendéglátás
Péntek
Nagykereskedelem Szombat
2017.04.24.
Vasárnap

08:00 - tól

22:00 - ig

08:00 - tól

22:00 - ig

08:00 - tól

Nem 22:00 - ig

08:00 - tól

23:00 - ig

08:00 - tól

23:00 - ig

10:00 - tól

22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

sorszám

megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9

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

1.11

3/2017

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

I. A kereskedõ
neve:

MANCS ÕRJÁRAT KFT.

címe:

2523 SÁRISÁP , Szabadság tér 5.

székhelye:

2523 SÁRISÁP , Szabadság tér 5.

cégjegyzékszáma:

0109206025

4/2017

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2017.04.26.

módosítása:

megszûnése:

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

II. A kereskedelmi tevékenység helye

4/2017

2523 SÁRISÁP SZABADSÁG TÉR 5.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

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

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén
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III / 3. Üzletek
II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

4/2017
4/2017

2523 SÁRISÁP SZABADSÁG TÉR 5. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Üzlet elnevezése:
KLINIKA SÖRÖZÕ
Megnevezése
alapterülete (m2):

100

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

30

Az üzletben folytatnak

a 210/2009. (IX. 29.)
Nyitvatartás
Korm.
idejerendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Hétfõ
- tól meghatáro- - ig
zott tevékenységet- ig
Kedd
- tól

Kereskedelmi ügynöki Szerda
tevékenység
Csütörtök
X Kiskereskedelem
Péntek Nem
X Vendéglátás
Szombat
2017.04.26.
Nagykereskedelem Vasárnap

üzletben folytatott kereskedelmi
A
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
tevékenység

25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

- tól

- ig

- tól

- ig

16:00 - tól

Nem 21:00 - ig

16:00 - tól

21:00 - ig

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

III / 1. Termékkörök

4/2017

sorszám

megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.9

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

KECSKÉSNÉ HAJNAL ALEXANDRA

címe:

2523 SÁRISÁP,, HUNYADI JÁNOS U.4.

székhelye:

2523 Sárisáp, Orgona u. 22.

cégjegyzékszáma:

5/2017

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

51614120

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2017.07.03.

módosítása:

megszûnése:

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

5/2017

2523 SÁRISÁP,, HUNYADI JÁNOS U.4.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

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

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
III / 3. Üzletek

5/2017
5/2017
Az üzletben folytatnak

2523 SÁRISÁP,, HUNYADI JÁNOS U.4. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése
Üzlet elnevezése:

HAJNAL PRESSZÓ

alapterülete (m2):

120

Vendéglátó üzlet esetében
40
üzletben folytatott kereskedelmi
a befogadóképessége:

tevékenység

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

III / 1. Termékkörök

a 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendelet 22. § (1)
szeszesital
bekezdésében
kimérést
Nyitvatartás ideje
meghatároHétfõ
06:00 - zott
tól tevékenységet
21:00 - ig

Kereskedelmi ügynöki
Kedd
tevékenység
Szerda
X Kiskereskedelem
Csütörtök Nem
X Vendéglátás
Péntek
Nagykereskedelem Szombat
2017.07.03.
Vasárnap
Egyéb nyitvatartás:

sorszám

06:00 - tól

21:00 - ig

06:00 - tól

21:00 - ig

06:00 - tól

Nem 21:00 - ig

06:00 - tól

21:00 - ig

06:00 - tól

21:00 - ig

06:00 - tól

21:00 - ig

5/2017

megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék
44

1.9

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

17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

43

Emlék- és ajándéktárgy

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

REMÉNYI SÜTI MÛVEK KFT.

címe:

2523 SÁRISÁP, FÕ UTCA 117.

székhelye:

2523 SÁRISÁP, FÕ UTCA 117

cégjegyzékszáma:

1109025443

statisztikai szám:

6/2017
117

259907401072113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2017.09.27.

módosítása:

megszûnése:

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

45

II. A kereskedelmi tevékenység helye
2523 SÁRISÁP, FÕ UTCA 117.

6/2017
117

Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

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

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban
parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

1.4 CUKRÁÉSZATI KÉSZÍTMÉNYEK, ÉDESIPARI TERMÉKEK forgalmazását engedélyezõ
2017. szeptember 19. napján kelt KEM KH Esztergomi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Osztály KE-01/ÁÉH/01038-4/2017 számú határozata.

III / 3. Üzletek
2523 SÁRISÁP, FÕ UTCA 117.

6/2017
117 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

46

Üzlet elnevezése:

SÜTI MÛVEK

Nyitvatartás ideje

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
alapterülete (m2):

6/2017

Hétfõ

54

Vendéglátó üzlet
esetében
Megnevezése
5
a befogadóképessége:
A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók
könyve használatba vételének idõpontja:

- tól
- ig
Az üzletben folytatnak
Kedd
10:00 - tól
18:00 - ig
a 210/2009. (IX. 29.)
A kereskedelmi
Szerda
10:00
tól
- ig
Korm. rendelet 18:00
22. § (1)
szeszesital
tevékenység jellege
bekezdésében
Csütörtökkimérést 10:00 - tól
18:00 - ig
meghatároPéntek
10:00 - zott
tól tevékenységet
18:00 - ig
10:00 - tól
18:00 - ig
Kereskedelmi ügynökiSzombat
2017.09.27.
tevékenység
Vasárnap
10:00 - tól
18:00 - ig
Kiskereskedelem
X Egyéb
nyitvatartás:

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X

Nem

Nem

Vendéglátás

Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

6/2017

sorszám

megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.9

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

ORHA SÁNDOR

címe:

2523 SÁRISÁP, FÕ UTCA 16.

székhelye:

2523 SÁRISÁP, FÕ UTCA 16.

7/2017

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

632903785263231
5701593

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2017.10.04.

módosítása:

megszûnése:

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

47

II. A kereskedelmi tevékenység helye

7/2017

2523 SÁRISÁP FÕ UTCA 16.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

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

A közlekedési eszközön folytatott értékestés esetén annak a közlekedési eszköznek a megjelölése (a jármû
azonosítására használt jelzés feltüntetésével), amelyen kereskedelmi tevékenységet folytatnak:

Az üzleten kívüli kereskedelem esetén a termék forgalmazása céljából:
- szervezett utazás helye és idõpontja:
- tartott rendezvény helye és idõpontja:
- szervezett utazás keretében tartott rendezvény adatai:
- az utazás indulási helye:
- az utazás célhelye:
- az utazás idõpontja:
Napi fogyasztási cikket értékestõ üzlet adatai (a. III/6. pont alapján)
- elhelyezése
saját telken vagy más telken parkolóban

Napi fogyaztási cikket értékestõ üzlet esetén
- az árusítótér nettó alapterülete:
- az üzlethez létesített gépjármû-várakozóhelyek
- száma:
- telekhatártól mért távolsága:

parkolóházban vagy közterületek közlekedésre
szánt területe egy részén
a közforgalom céljára átadott magánút egy részén

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

7/2017
Az üzletben folytatnak

Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

csomagküldõ kereskedelem

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám
4

7/2017
megnevezés

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

16

Könyv

18

Papír- és írószer, mûvészellátó cikk (vászon, állvány stb)
48

27

Játékáru

43

Emlék- és ajándéktárgy

45

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

46

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

49

