
  

Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 
         8834 Murakeresztúr, Honvéd út 3. 

 Jegyző 

Telefon: 93/369-001, Fax: 93/369-575, E-mail: jegyzo@murakeresztur.hu 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

NYILVÁNTARTÁS 
 

a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység   
és a működési engedéllyel rendelkező  

üzlet esetében 
a 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerint  

 

 

FITYEHÁZ 

község területén 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

mailto:jegyzo@murakeresztur.hu


 2 

 
1. Nyilvántartásba vétel száma: 1/2010 
2.A kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Németh Imréné 

8835 Fityeház, Kossuth út 83. 

3.A kereskedő cégjegyzékszáma: - 
    Vállalkozói nyilvántartási száma: ES 411380,          4788412 

     A kistermelő regisztrációs száma:  
4. A kereskedő statisztikai száma: 54593563-4711-231-20 

5. A kereskedelmi tevékenység helye: 
5.1 A kereskedelmi tevékenység címe (több 
helyszín esetén a címek) 

8835 Fityeház, Kossuth út 83. 

5.2 A mozgóbolt esetében a működési terület és 
az útvonal jegyzéke: 

- 

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

- 

5.4 Csomagküldő kereskedelem esetében a 
működési területével érintett települések, vagy –  
ha a tevékenység egy egész megyére vagy az 
ország egészére kiterjed – a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése: 

- 

6.A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 
bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a 
Kertv.3.§ (4) bekezdése szerint: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

7. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 
üzletben történik: 
7.1 A napi/heti nyitvatartási idő 

Hétfő:        05.00 – 17.00 
Kedd:         05.00 – 17.00 
Szerda:       05.00 – 17.00 
Csütörtök:  05.00 – 17.00 
Péntek:       05.00 – 17.00 
Szombat:    05.00 – 12.00 
Vasárnap:    ------- 

7.2 Az üzlet elnevezése: Élelmiszer és vegyeskereskedés 

7.3 Az üzlet alapterülete (m2): 23 m2 
7.4 Vendéglátó üzlet esetében 
befogadóképessége: 

- 

7.5 A 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 
használatba vételének időpontja: 

1992.12.14. 

8. Az egyes kereskedelmi formák és helyek 
szerinti bontásban 
8.1 A termék megnevezése és sorszáma a 6. 
melléklet alapján,  

1.Élelmiszer 
1.2.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, sütőipari termék, 
1.9.Édességáru,(csokoládé, desszert, nápolyi,   
      cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 
      jégkrém) 
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, fűszer, ecet, méz, 
        bébiétel stb.) 
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2.Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz 
   szükséges szükséges kellékek) 
3.Textil (asztalterítő, törölköző,rövidáru, tű, 
   varrócérna, gomb stb) 
4.Ruházat (gyermek, hői, férfi ruházati cikk) 
6.Lábbeli- és bőráru 
13.Festék, lakk 
14.Vasáru, barkács, és építési anyag 
18.Papír- és írószer, művészellátó cikk, 
20.Illatszer, drogéria 
21.Háztartási tisztítószer, vegyi áru 
27.Játékáru 
32.Állateledel 
43.Emlék- és ajándéktárgy 
59.Egyéb (kerékpár alkatrész) 

8.1.1 üzletköteles termékek, megnevezése, 
sorszáma a 3. melléklet alapján 

1. dohánytermék 

8.2 A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: Sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék, 
dohánygyártmány 

9. Kereskedelmi formák és helyek szerinti 
bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 
9.1 Kereskedelmi ügynöki tevékenység 
(Kertv.2.§ 10.pont) 

- 

9.2 Kiskereskedelem (Kertv. 2.§ 13.pont), 
megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2 .§ 30.pont), 
amelyben ilyen tevékenységet folytat 

kiskereskedelem 

9.3 Nagykereskedelem (Kertv. 2.§ 18.pont) - 

10. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak –e  
10.1 Szeszesital kimérést, illetve  - 

10.2 A 210/2009.(IX.29.) Korm. 22.§ (1) 
bekezdésében meghatározott tevékenységet 

- 

11. Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 
kereskedelmi tevékenységet folytat,  
a külön engedély alapján forgalmazott termékek 
köre: 

- 

A külön engedély alapján forgalmazott termékek 
megnevezése: 

- 

A külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése: - 
A külön engedély számát: - 

Külön engedély hatálya (egyes kereskedelmi 
formák és helyek szerinti bontásban): 

- 

12. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének 
időpontja: 

1992. december 14. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának 
időpontja: 

 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének 
időpontja 

2011.08.31. 
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1. Nyilvántartásba vétel száma: 2/2010 

2.A kereskedő neve, címe, illetve székhelye: MI-AT Kereskedelmi Vendéglátó ipari és 
Szolgáltató Bt 8800 Nagykanizsa, Petőfi út 

36/A 

3.A kereskedő cégjegyzékszáma: Cg. 20-06-031177/-31 
    Vállalkozói nyilvántartási száma: - 

     A kistermelő regisztrációs száma: - 
4. A kereskedő statisztikai száma: 27647675-5522-212-20 

5. A kereskedelmi tevékenység helye: 
5.1 A kereskedelmi tevékenység címe (több 
helyszín esetén a címek) 

8835 Fityeház, Petőfi út 4/A 

5.2 A mozgóbolt esetében a működési terület és 
az útvonal jegyzéke: 

- 

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

- 

5.4 Csomagküldő kereskedelem esetében a 
működési területével érintett települések, vagy –  
ha a tevékenység egy egész megyére vagy az 
ország egészére kiterjed – a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése: 

- 

6.A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 
bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a 
Kertv.3.§ (4) bekezdése szerint: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

7. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 
üzletben történik: 
7.1 A napi/heti nyitvatartási idő 

Hétfő:       7.00 – 22.00 
Kedd:        7.00 – 2200 
Szerda:      7.00 – 22.00 
Csütörtök:  7.00 – 22.00 
Péntek:       7.00 – 03.00 
Szombat:    7.00 – 03.00 
Vasárnap:   7.00 – 23.00 

7.2 Az üzlet elnevezése: MANHATTAN PRESSZÓ 

7.3 Az üzlet alapterülete (m2): 281 m2 

7.4 Vendéglátó üzlet esetében 
befogadóképessége: 

20 fő 

7.5 A 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 
használatba vételének időpontja: 

2008.01.09 

8. Az egyes kereskedelmi formák és helyek 
szerinti bontásban 
8.1 A termék 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) 
2. Dohányáru 

8.1.1 üzletköteles termékek, megnevezése, 
sorszáma a 3. melléklet alapján 

1. dohánytermék 

8.2 A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: Bor, sör, égetett szeszes italok, köztes 
alkoholtermék 

9. Kereskedelmi formák és helyek szerinti 
bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 
9.1 Kereskedelmi ügynöki tevékenység 
(Kertv.2.§ 10.pont) 

- 

9.2 Kiskereskedelem (Kertv. 2.§ 13.pont), 
megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2 .§ 30.pont), 
amelyben ilyen tevékenységet folytat 

Kiskereskedelem 
      - vendéglátás 

9.3 Nagykereskedelem (Kertv. 2.§ 18.pont) - 
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10. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak –e  

10.1 Szeszesital kimérést, illetve  igen 
10.2 A 210/2009.(IX.29.) Korm. 22.§ (1) 
bekezdésében meghatározott tevékenységet 

igen 

11. Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 
kereskedelmi tevékenységet folytat,  
a külön engedély alapján forgalmazott termékek 
köre: 

- 

A külön engedély alapján forgalmazott termékek 
megnevezése: 

- 

A külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése: - 

A külön engedély számát:  
Külön engedély hatálya (egyes kereskedelmi 
formák és helyek szerinti bontásban): 

- 

12. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének 
időpontja: 

1994.12.15 

A kereskedelmi tevékenység módosításának 
időpontja: 

- 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének 
időpontja 

- 
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1. Nyilvántartásba vétel száma: 3/2010 

2.A kereskedő neve, címe, illetve székhelye: MI-AT Kereskedelmi Vendéglátó-ipari és 
Szolgáltató Bt 8800 Nagykanizsa, Petőfi út 

36/A 

3.A kereskedő cégjegyzékszáma: Cg. 20-06-031177/-31 
    Vállalkozói nyilvántartási száma: - 

     A kistermelő regisztrációs száma: - 
4. A kereskedő statisztikai száma: 27647675-5522-212-20 

5. A kereskedelmi tevékenység helye: 
5.1 A kereskedelmi tevékenység címe (több 
helyszín esetén a címek) 

8835 Fityeház 
         Petőfi út 4/A 

5.2 A mozgóbolt esetében a működési terület és 
az útvonal jegyzéke: 

- 

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

- 

5.4 Csomagküldő kereskedelem esetében a 
működési területével érintett települések, vagy –  
ha a tevékenység egy egész megyére vagy az 
ország egészére kiterjed – a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése: 

- 

6.A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 
bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a 
Kertv.3.§ (4) bekezdése szerint: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

7. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 
üzletben történik: 
7.1 A napi/heti nyitvatartási idő 

Hétfő:        7.00 – 22.00 
Kedd:         7.00 – 22.00 
Szerda:       7.00 – 22.00 
Csütörtök:  7.00 – 22.00 
Péntek:       7.00 – 22.00 
Szombat:    7.00 – 22.00 
Vasárnap:   7.00 – 22.00 

7.2 Az üzlet elnevezése: PRIMA GÁZ GÁZCSERETELEP 

7.3 Az üzlet alapterülete (m2): 60 m2 

7.4 Vendéglátó üzlet esetében 
befogadóképessége: 

- 

7.5 A 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 
használatba vételének időpontja: 

2008.01.09. 

8. Az egyes kereskedelmi formák és helyek 
szerinti bontásban 
8.1 A termék megnevezése és sorszáma a 6. 
melléklet alapján, illetve ebből 

24. Palackos gáz 

8.1.1 üzletköteles termékek, megnevezése, 
sorszáma a 3. melléklet alapján 

- 

8.2 A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: - 
9. Kereskedelmi formák és helyek szerinti 
bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 
9.1 Kereskedelmi ügynöki tevékenység 
(Kertv.2.§ 10.pont) 

- 

9.2 Kiskereskedelem (Kertv. 2.§ 13.pont), 
megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2 .§ 30.pont), 
amelyben ilyen tevékenységet folytat 

kiskereskedelem 

9.3 Nagykereskedelem (Kertv. 2.§ 18.pont) - 
10. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak –e  

10.1 Szeszesital kimérést, illetve  - 
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10.2 A 210/2009.(IX.29.) Korm. 22.§ (1) 
bekezdésében meghatározott tevékenységet 

- 

11. Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 
kereskedelmi tevékenységet folytat,  
a külön engedély alapján forgalmazott termékek 
köre: 

- 

A külön engedély alapján forgalmazott termékek 
megnevezése: 

- 

A külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése: - 

A külön engedély számát: - 
Külön engedély hatálya (egyes kereskedelmi 
formák és helyek szerinti bontásban): 

- 

12. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének 
időpontja: 

1997.05.06. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának 
időpontja: 

- 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének 
időpontja 

- 
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1. Nyilvántartásba vétel száma: 4/2010 

2.A kereskedő neve, címe, illetve székhelye: THE JOY’S KFT 

8835 Fityeház, Szent István tér 5. 

3.A kereskedő cégjegyzékszáma: Cg.20-09-065966/9 

    Vállalkozói nyilvántartási száma: - 
     A kistermelő regisztrációs száma: - 

4. A kereskedő statisztikai száma: 13103237-5242-113-20 

5. A kereskedelmi tevékenység helye: 
5.1 A kereskedelmi tevékenység címe (több 
helyszín esetén a címek) 

8835 Fityeház, Alkotmány tér 36 

5.2 A mozgóbolt esetében a működési terület és 
az útvonal jegyzéke: 

- 

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

- 

5.4 Csomagküldő kereskedelem esetében a 
működési területével érintett települések, vagy –  
ha a tevékenység egy egész megyére vagy az 
ország egészére kiterjed – a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése: 

- 

6.A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 
bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a 
Kertv.3.§ (4) bekezdése szerint: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

7. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 
üzletben történik: 
7.1 A napi/heti nyitvatartási idő 

Hétfő:       8.00 – 22.00 
Kedd:        8.00 – 2200 
Szerda:      8.00 – 22.00 
Csütörtök:  8.00 – 22.00 
Péntek:       8.00 – 22.00 
Szombat:    8.00 – 22.00 
Vasárnap:   z á r v a 

7.2 Az üzlet elnevezése: JOY’S CAFE 

7.3 Az üzlet alapterülete (m2): 160 m2 
7.4 Vendéglátó üzlet esetében 
befogadóképessége: 

50 fő 

7.5 A 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 
használatba vételének időpontja: 

2006.06.26 

8. Az egyes kereskedelmi formák és helyek 
szerinti bontásban 
8.1 A termék 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 
1.9 Édességáru, (csokoládé, desszert, nápolyi,  
      cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és  
      jégkrém) 
2.   Dohányáru 

8.1.1 üzletköteles termékek, megnevezése, 
sorszáma a 3. melléklet alapján 

1. Dohánytermékek 

8.2 A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 
alkoholtermék, dohánygyártmány 

9. Kereskedelmi formák és helyek szerinti 
bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 
9.1 Kereskedelmi ügynöki tevékenység 
(Kertv.2.§ 10.pont) 

- 

9.2 Kiskereskedelem (Kertv. 2.§ 13.pont), 
megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2 .§ 30.pont), 

Kiskereskedelem 
       - vendéglátás 
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amelyben ilyen tevékenységet folytat 

9.3 Nagykereskedelem (Kertv. 2.§ 18.pont) - 
10. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak –e  

10.1 Szeszesital kimérést, illetve  igen 
10.2 A 210/2009.(IX.29.) Korm. 22.§ (1) 
bekezdésében meghatározott tevékenységet 

igen 

11. Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 
kereskedelmi tevékenységet folytat,  
a külön engedély alapján forgalmazott termékek 
köre: 

- 

A külön engedély alapján forgalmazott termékek 
megnevezése: 

- 

A külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése: - 

A külön engedély számát: - 
Külön engedély hatálya (egyes kereskedelmi 
formák és helyek szerinti bontásban): 

- 

12. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének 
időpontja: 

2006.06.19. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának 
időpontja: 

2012.11.09. 
(új üzletkör felvétele) Lásd: 3/2012 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének 
időpontja 

2018.08.01. 
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1. Nyilvántartásba vétel száma: 5/2010 

2.A kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Kocsis és Társa Kft. 
8834 Murakeresztúr, Honvéd út 11. 

3.A kereskedő cégjegyzékszáma: Cg. 20-09-066348 

    Vállalkozói nyilvántartási száma: - 
     A kistermelő regisztrációs száma: - 

4. A kereskedő statisztikai száma: 13289713-4711-113-20 
5. A kereskedelmi tevékenység helye: 
5.1 A kereskedelmi tevékenység címe (több 
helyszín esetén a címek) 

8835 Fityeház,  
        Alkotmány tér 36. 

5.2 A mozgóbolt esetében a működési terület és 
az útvonal jegyzéke: 

- 

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

- 

5.4 Csomagküldő kereskedelem esetében a 
működési területével érintett települések, vagy –  
ha a tevékenység egy egész megyére vagy az 
ország egészére kiterjed – a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése: 

- 

6.A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 
bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a  
Kertv.3.§ (4) bekezdése szerint: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

7. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 
üzletben történik: 
7.1 A napi/heti nyitvatartási idő 

Hétfő:       06.00 – 17.00 
Kedd:        06.00 – 17.00 
Szerda:      06.00 – 17.00 
Csütörtök:  06.00 – 17.00 
Péntek:       06.00 – 17.00 
Szombat:    06.00 – 12.00 
Vasárnap:   06.00 – 10.00 

7.2 Az üzlet elnevezése: CBA Élelmiszerüzlet 

7.3 Az üzlet alapterülete (m2): 74 m2 

7.4 Vendéglátó üzlet esetében 
befogadóképessége: 

- 

7.5 A 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 
használatba vételének időpontja: 

2009.05.27. 

8. Az egyes kereskedelmi formák és helyek 
szerinti bontásban 
8.1 A termék megnevezése és sorszáma a 6. 
melléklet alapján,  

1.1. Hideg étel 
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 
       alkoholmentes és szeszes ital 
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 
1.5. Hús- és hentesáru, 
1.7. Zöldség- és gyümölcs, 
1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék, 
1.9. Édességáru, (csokoládé, desszert, nápolyi, 
       cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 
       jégkrém) 
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, fűszer, ecet, méz, 
        bébiétel, stb) 
2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz 
    szükséges kellék) 
3. Textil 
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4. Ruházat 
11.Audiovizuális termék, 
17.Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 
18.Papír- és írószer 
20.Illatszer, drogéria 
21.Háztartási tisztítószer, vegyi áru 
37.Vetőmag 
 

8.1.1 üzletköteles termékek, megnevezése, 
sorszáma a 3. melléklet alapján 

1. Dohánytermékek 

8.2 A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: Pezsgő, alkoholos italok, bor, dohányáru 

9. Kereskedelmi formák és helyek szerinti 
bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 
9.1 Kereskedelmi ügynöki tevékenység 
(Kertv.2.§ 10.pont) 

- 

9.2 Kiskereskedelem (Kertv. 2.§ 13.pont), 
megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2 .§ 30.pont), 
amelyben ilyen tevékenységet folytat 

kiskereskedelem 

9.3 Nagykereskedelem (Kertv. 2.§ 18.pont) - 

10. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak –e  
10.1 Szeszesital kimérést, illetve  - 

10.2 A 210/2009.(IX.29.) Korm. 22.§ (1) 
bekezdésében meghatározott tevékenységet 

- 

11. Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 
kereskedelmi tevékenységet folytat,  
a külön engedély alapján forgalmazott termékek 
köre: 

- 

A külön engedély alapján forgalmazott termékek 
megnevezése: 

- 

A külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése: - 
A külön engedély számát: - 

Külön engedély hatálya (egyes kereskedelmi 
formák és helyek szerinti bontásban): 

- 

12. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének 
időpontja: 

2009.06.01. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának 
időpontja: 

- 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének 
időpontja 

2013.05.31. 
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1. Nyilvántartásba vétel száma: 1/2011 
2.A kereskedő neve, címe, illetve székhelye: MI-AT Kereskedelmi Vendéglátó-ipari és 

Szolgáltató Bt 8800 Nagykanizsa, Petőfi út 

36/A  

3.A kereskedő cégjegyzékszáma: Cg.20-06-031177 

    Vállalkozói nyilvántartási száma: - 
     A kistermelő regisztrációs száma: - 

4. A kereskedő statisztikai száma: 27647675-5522-212-20 

5. A kereskedelmi tevékenység helye: 
5.1 A kereskedelmi tevékenység címe (több 
helyszín esetén a címek) 

8835 Fityeház, 
        Petőfi út 4/a. 

5.2 A mozgóbolt esetében a működési terület és 
az útvonal jegyzéke: 

- 

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

- 

5.4 Csomagküldő kereskedelem esetében a 
működési területével érintett települések, vagy –  
ha a tevékenység egy egész megyére vagy az 
ország egészére kiterjed – a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése: 

- 

6.A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 
bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a 
Kertv.3.§ (4) bekezdése szerint: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

7. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 
üzletben történik: 
7.1 A napi/heti nyitvatartási idő 

Hétfő:        05.00 – 16.00 
Kedd:         05.00 – 16.00 
Szerda:       05.00 – 16.00 
Csütörtök:  05.00 – 16.00 
Péntek:       05.00 – 16.00 
Szombat:    05.00 – 12.00 
Vasárnap:   06.00 – 10.00 

7.2 Az üzlet elnevezése: Élelmiszer és vegyeskereskedés 

7.3 Az üzlet alapterülete (m2): 80 m2 
7.4 Vendéglátó üzlet esetében 
befogadóképessége: 

- 

7.5 A 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 
használatba vételének időpontja: 

2011.08.22. 

8. Az egyes kereskedelmi formák és helyek 
szerinti bontásban 
8.1 A termék megnevezése és sorszáma a 6. 
melléklet alapján,  

1.Élelmiszer 
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, sütőipari termék, 
1.9.Édességáru, (csokoládé, desszert, nápolyi,   
      cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 
      jégkrém) 
1.10.Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított 
        tejtermék, stb) 
2.Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz 
   szükséges szükséges kellékek) 
3.Textil (asztalterítő, törölköző, rövidáru, tű, 
   varrócérna, gomb stb) 
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4.Ruházat (gyermek, hői, férfi ruházati cikk) 
5.Babatermét (csecsemő- és kisgyermek-ruházati 
cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási 
cikk stb) 
6.Lábbeli- és bőráru 
7.Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, 
világítástechnikai cikk, 
9.Villamos háztartási készülék és villamossági 
cikk, 
11.Audiovizuális termék (zenei- és video 
felvétel, CD, DVD stb) 
13.Festék, lakk 
14.Vasáru, barkács, és építési anyag 
20.Illatszer, drogéria 
21.Háztartási tisztítószer, vegyi áru 
 

8.1.1 üzletköteles termékek, megnevezése, 
sorszáma a 3. melléklet alapján 

1. dohánytermékek -2003.évi CXXVII. Tv.(Jöt.) 
96.§ és az 1999. évi XLII tv. 1.§ 
2 a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti 
veszélyes anyagok és készítményeik, -2000.évi 
XXV.tv. 
3.az egyes festékek, lakkok és járművek javító 
fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer 
tartalmának szabályozásáról szóló 
kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek, 
25/2006. (II.3) Korm. rendelet 

8.2 A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: alkoholtermékek, sör, bor, pezsgő, köztes 
alkoholtermékek, dohánygyártmány 

9. Kereskedelmi formák és helyek szerinti 
bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 
9.1 Kereskedelmi ügynöki tevékenység 
(Kertv.2.§ 10.pont) 

- 

9.2 Kiskereskedelem (Kertv. 2.§ 13 .pont), 
megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2 .§ 30.pont), 
amelyben ilyen tevékenységet folytat 

kiskereskedelem 

9.3 Nagykereskedelem (Kertv. 2.§ 18.pont) - 
10. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak –e  

10.1 Szeszesital kimérést, illetve  - 
10.2 A 210/2009.(IX.29.) Korm. 22.§ (1) 
bekezdésében meghatározott tevékenységet 

- 

11. Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 
kereskedelmi tevékenységet folytat,  
a külön engedély alapján forgalmazott termékek 
köre: 

- 

A külön engedély alapján forgalmazott termékek 
megnevezése: 

- 

A külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése: - 

A külön engedély számát: - 
Külön engedély hatálya (egyes kereskedelmi 
formák és helyek szerinti bontásban): 

- 

12. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének 
időpontja: 

2011.08.22. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának 
időpontja: 

 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének 
időpontja 
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1. Nyilvántartásba vétel száma: 1/2012 

2.A a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Kovács József 8835 Fityeház, Ady út 2.  

3.A kereskedő cégjegyzékszáma: - 

    Vállalkozói nyilvántartási száma: 28380489 
     A kistermelő regisztrációs száma: - 

4. A kereskedő statisztikai száma: 65830129-0240-231-20 
5. A kereskedelmi tevékenység helye: 
5.1 A kereskedelmi tevékenység címe (több 
helyszín esetén a címek) 

8835 Fityeház, Ady út 2. 

5.2 A mozgóbolt esetében a működési terület  és 
az útvonal jegyzéke: 

- 

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

- 

5.4 Csomagküldő kereskedelem esetében a 
működési területével érintett települések, vagy –  
ha a tevékenység egy egész megyére vagy az 
ország egészére kiterjed – a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése: 

- 

6.A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 
bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a 
Kertv.3.§ (4) bekezdése szerint: 

Közvetlen értékesítés 

7. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 
üzletben történik: 
7.1 A napi/heti nyitvatartási idő 

 

7.2 Az üzlet elnevezése: Telephely 

7.3 Az üzlet alapterülete (m2): - 
7.4 Vendéglátó üzlet esetében 
befogadóképessége: 

- 

7.5 A 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 
használatba vételének időpontja: 

2012.08.03. 

8. Az egyes kereskedelmi formák és helyek 
szerinti bontásban 
8.1 A termék megnevezése és sorszáma a 6. 
melléklet alapján,  

23. Háztartási tüzelőanyag 
 

8.1.1 üzletköteles termékek, megnevezése, 
sorszáma a 3. melléklet alapján 

- 

8.2 A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: - 
9. Kereskedelmi formák és helyek szerinti 
bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 
9.1 Kereskedelmi ügynöki tevékenység 
(Kertv.2.§ 10.pont) 

- 

9.2 Kiskereskedelem (Kertv. 2.§ 13.pont), 
megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2 .§ 30.pont), 
amelyben ilyen tevékenységet folytat 

kiskereskedelem 

9.3 Nagykereskedelem (Kertv. 2.§ 18.pont) - 
10. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak –e  

10.1 Szeszesital kimérést, illetve  - 
10.2 A 210/2009.(IX.29.) Korm. 22.§ (1) 
bekezdésében meghatározott tevékenységet 

- 

11. Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 
kereskedelmi tevékenységet folytat,  
a külön engedély alapján forgalmazott termékek 

- 
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köre: 

A külön engedély alapján forgalmazott termékek 
megnevezése: 

- 

A külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése: - 

A külön engedély számát: - 
Külön engedély hatálya (egyes kereskedelmi 
formák és helyek szerinti bontásban): 

- 

12. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének 
időpontja: 

2012.08.03. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának 
időpontja: 

2014.06.03. 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének 
időpontja 
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1. Nyilvántartásba vétel száma: 2/2012 

2.A kereskedő neve, címe, illetve székhelye: MP Kanizsa Szer Kft. 8800 Nagykanizsa, 

Kőrisfa u. 33.  

3.A kereskedő cégjegyzékszáma: 20-09-067409 

    Vállalkozói nyilvántartási száma: - 
     A kistermelő regisztrációs száma: - 

4. A kereskedő statisztikai száma: 13784751-4543-113-20 
5. A kereskedelmi tevékenység helye: 
5.1 A kereskedelmi tevékenység címe (több 
helyszín esetén a címek) 

8835 Fityeház, Alkotmány tér 37. 

5.2 A mozgóbolt esetében a működési terület és 
az útvonal jegyzéke: 

- 

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

- 

5.4 Csomagküldő kereskedelem esetében a 
működési területével érintett települések, vagy –  
ha a tevékenység egy egész megyére vagy az 
ország egészére kiterjed – a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése: 

- 

6.A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 
bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a 
Kertv.3.§ (4) bekezdése szerint: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

7. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 
üzletben történik: 
7.1 A napi/heti nyitvatartási idő 

Hétfő:        09.00 – 15.00 
Kedd:         12.00 – 17.00 
Szerda:       09.00 – 15.00 
Csütörtök:  12.00 – 17.00 
Péntek:       09.00 – 15.00 
Szombat:     - 
Vasárnap:    –  

7.2 Az üzlet elnevezése: Használtruha kereskedés 

7.3 Az üzlet alapterülete (m2): 52 m2 

7.4 Vendéglátó üzlet esetében 
befogadóképessége: 

- 

7.5 A 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 
használatba vételének időpontja: 

2012.09.03. 

8. Az egyes kereskedelmi formák és helyek 
szerinti bontásban 
8.1 A termék megnevezése és sorszáma a 6. 
melléklet alapján,  

46. Használtcikk (ruházati cikk, egyéb 
használtcikk) 
 

8.1.1 üzletköteles termékek, megnevezése, 
sorszáma a 3. melléklet alapján 

- 

8.2 A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: - 

9. Kereskedelmi formák és helyek szerinti 
bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 
9.1 Kereskedelmi ügynöki tevékenység 
(Kertv.2.§ 10.pont) 

- 

9.2 Kiskereskedelem (Kertv. 2.§ 13.pont), 
megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2 .§ 30.pont), 
amelyben ilyen tevékenységet folytat 

kiskereskedelem 

9.3 Nagykereskedelem (Kertv. 2.§ 18.pont) - 
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10. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak –e 
10.1 Szeszesital kimérést, illetve                              - 
 

10.2 A 210/2009.(IX.29.) Korm. 22.§ (1) 
bekezdésében meghatározott tevékenységet 

- 

11. Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 
kereskedelmi tevékenységet folytat,  
a külön engedély alapján forgalmazott termékek 
köre: 

- 

A külön engedély alapján forgalmazott termékek 
megnevezése: 

- 

A külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése: - 

A külön engedély számát: - 

Külön engedély hatálya (egyes kereskedelmi 
formák és helyek szerinti bontásban): 

- 

12. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének 
időpontja: 

2012.09.03. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának 
időpontja: 

 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének 
időpontja 

2013.10.01. 
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1. Nyilvántartásba vétel száma: 3/2012 

2.A kereskedő neve, címe, illetve székhelye: THE JOY’S KFT 
8835 Fityeház, Szent István tér 5. 

3.A kereskedő cégjegyzékszáma: Cg.20-09-065966/9 

    Vállalkozói nyilvántartási száma: - 
     A kistermelő regisztrációs száma: - 

4. A kereskedő statisztikai száma: 13103237-5242-113-20 
5. A kereskedelmi tevékenység helye: 
5.1 A kereskedelmi tevékenység címe (több 
helyszín esetén a címek) 

8835 Fityeház, Alkotmány tér 36. 

5.2 A mozgóbolt esetében a működési terület és 
az útvonal jegyzéke: 

- 

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

- 

5.4 Csomagküldő kereskedelem esetében a 
működési területével érintett települések, vagy –  
ha a tevékenység egy egész megyére vagy az 
ország egészére kiterjed – a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése: 

- 

6.A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 
bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a 
Kertv.3.§ (4) bekezdése szerint: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

7. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 
üzletben történik: 
7.1 A napi/heti nyitvatartási idő 

Hétfő:       8.00 – 22.00 
Kedd:        8.00 – 2200 
Szerda:      8.00 – 22.00 
Csütörtök:  8.00 – 22.00 
Péntek:       8.00 – 22.00 
Szombat:    8.00 – 22.00 
Vasárnap:   Z Á R V A 

7.2 Az üzlet elnevezése: JOY’S CAFE 
7.3 Az üzlet alapterülete (m2): 400 m2 

7.4 Vendéglátó üzlet esetében 
befogadóképessége: 

200 fő 

7.5 A 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 
használatba vételének időpontja: 

2006.06.26 

8. Az egyes kereskedelmi formák és helyek 
szerinti bontásban 
8.1 A termék 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 
1.9. Édességáru, (csokoládé, desszert, nápolyi,  
      cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és  
      jégkrém) 

8.1.1 üzletköteles termékek, megnevezése, 
sorszáma a 3. melléklet alapján 

1. Dohánytermékek 

8.2 A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 
alkoholtermék, dohánygyártmány 

9. Kereskedelmi formák és helyek szerinti 
bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 
9.1 Kereskedelmi ügynöki tevékenység 
(Kertv.2.§ 10.pont) 

- 

9.2 Kiskereskedelem (Kertv. 2.§ 13.pont), 
megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2 .§ 30.pont),  

Kiskereskedelem 
       - vendéglátás 



 19 
amelyben ilyen tevékenységet folytat 

9.3 Nagykereskedelem (Kertv. 2.§ 18.pont) - 
10. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak –e  

10.1 Szeszesital kimérést, illetve  igen 
10.2 A 210/2009.(IX.29.) Korm. 22.§ (1) 
bekezdésében meghatározott tevékenységet 

igen 

11. Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 
kereskedelmi tevékenységet folytat,  
a külön engedély alapján forgalmazott termékek 
köre: 

- 

A külön engedély alapján forgalmazott termékek 
megnevezése: 

- 

A külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése: - 

A külön engedély számát: - 
Külön engedély hatálya (egyes kereskedelmi 
formák és helyek szerinti bontásban): 

- 

12. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének 
időpontja: 

2006.06.19. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának 
időpontja: 

2012.11. 09. 
(új termékkör felvétele 1.1) 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének 
időpontja 

2018.08.01. 
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1. Nyilvántartásba vétel száma: 1/2013 

2.A kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Herman Lászlóné  
8834 Murakeresztúr, József Attila út 64. 

3.A kereskedő cégjegyzékszáma: - 

    Vállalkozói nyilvántartási száma: 05381960 
     A kistermelő regisztrációs száma: - 

4. A kereskedő statisztikai száma: 63221046-5530-231-22 
5. A kereskedelmi tevékenység helye: 
5.1 A kereskedelmi tevékenység címe (több 
helyszín esetén a címek) 

8835 Fityeház, Alkotmány tér 36. 

5.2 A mozgóbolt esetében a működési terület és 
az útvonal jegyzéke: 

- 

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

- 

5.4 Csomagküldő kereskedelem esetében a 
működési területével érintett települések, vagy –  
ha a tevékenység egy egész megyére vagy az 
ország egészére kiterjed – a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése: 

- 

6.A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 
bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a 
Kertv.3.§ (4) bekezdése szerint: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

7. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 
üzletben történik: 
7.1 A napi/heti nyitvatartási idő 

Hétfő:        06.00 – 16.00 
Kedd:         06.00 – 16.00 
Szerda:       06.00 – 16.00 
Csütörtök:  06.00 – 16.00 
Péntek:       06.00 – 16.00 
Szombat:    06.00 – 12.00 

7.2 Az üzlet elnevezése: Élelmiszer jellegű vegyesbolt 

7.3 Az üzlet alapterülete (m2): 69 m2 

7.4 Vendéglátó üzlet esetében 
befogadóképessége: 

- 

7.5 A 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 
használatba vételének időpontja: 

2013.06.18. 

8. Az egyes kereskedelmi formák és helyek 
szerinti bontásban 
8.1 A termék megnevezése és sorszáma a 6. 
melléklet alapján,  

1.Élelmiszer 
1.3.Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 
      alkoholmentes és szeszes ital 
1.4.Cukrászati készítmény, édesipari termék, 
1.7.Zöldség- és gyümölcs 
1.8.Kenyér és pékáru, sütőipari termék, 
1.9.Édességáru, (csokoládé, desszert, nápolyi,   
      cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt és 
      jégkrém) 
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, fűszer, ecet, méz, 
        bébiétel stb) 
3.Textil (asztalterítő, törölköző, rövidáru, tű, 
   varrócérna, gomb stb) 
4.Ruházat (gyermek, hői, férfi ruházati cikk) 
 
5.Babatermét (csecsemő- és kisgyermek-ruházati 
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cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, babaápolási  
cikk stb) 
18.Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, 
     állvány stb.) 
20.Illatszer, drogéria 
21.Háztartási tisztítószer, vegyi áru 
30.Virág és kertészeti cikk, 
32.Állateledel, takarmány, 
45.Kreatív-hobbi és dekorációs termék 
 

8.1.1 üzletköteles termékek, megnevezése, 
sorszáma a 3. melléklet alapján 

- 

8.2 A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: alkoholtermékek, sör, bor, pezsgő, köztes 
alkoholtermékek,  

9. Kereskedelmi formák és helyek szerinti 
bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 
9.1 Kereskedelmi ügynöki tevékenység 
(Kertv.2.§ 10.pont) 

- 

9.2 Kiskereskedelem (Kertv. 2.§ 13.pont), 
megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2 .§ 30.pont), 
amelyben ilyen tevékenységet folytat 

kiskereskedelem 

9.3 Nagykereskedelem (Kertv. 2.§ 18.pont) - 
10. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak –e  

10.1 Szeszesital kimérést, illetve  - 
10.2 A 210/2009.(IX.29.) Korm. 22.§ (1) 
bekezdésében meghatározott tevékenységet 

- 

11. Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 
kereskedelmi tevékenységet folytat,  
a külön engedély alapján forgalmazott termékek 
köre: 

- 

A külön engedély alapján forgalmazott termékek 
megnevezése: 

- 

A külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése: - 

A külön engedély számát: - 
Külön engedély hatálya (egyes kereskedelmi 
formák és helyek szerinti bontásban): 

- 

12. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének 
időpontja: 

2013.06.18. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának 
időpontja: 

 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének 
időpontja 

2016.08.13. 
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1. Nyilvántartásba vétel száma: 2/2013 

2.A kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Herman Lászlóné  
8834 Murakeresztúr, József Attila út 64. 

3.A kereskedő cégjegyzékszáma: - 

    Vállalkozói nyilvántartási száma: 05381960 
     A kistermelő regisztrációs száma: - 

4. A kereskedő statisztikai száma: 63221046-5530-231-22 
5. A kereskedelmi tevékenység helye: 
5.1 A kereskedelmi tevékenység címe (több 
helyszín esetén a címek) 

8835 Fityeház, Alkotmány tér 36. 

5.2 A mozgóbolt esetében a működési terület és 
az útvonal jegyzéke: 

- 

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

- 

5.4 Csomagküldő kereskedelem esetében a 
működési területével érintett települések, vagy –  
ha a tevékenység egy egész megyére vagy az 
ország egészére kiterjed – a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése: 

- 

6.A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 
bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a 
Kertv.3.§ (4) bekezdése szerint: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

7. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 
üzletben történik: 
7.1 A napi/heti nyitvatartási idő 

Hétfő:        06.00 – 16.00 
Kedd:         06.00 – 16.00 
Szerda:       06.00 – 16.00 
Csütörtök:  06.00 – 16.00 
Péntek:       07.00 – 16.00 
Szombat:    06.00 – 12.00 

7.2 Az üzlet elnevezése: Élelmiszer jellegű vegyesbolt 

7.3 Az üzlet alapterülete (m2): 69 m2 

7.4 Vendéglátó üzlet esetében 
befogadóképessége: 

- 

7.5 A 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 
használatba vételének időpontja: 

2013.06.18. 

8. Az egyes kereskedelmi formák és helyek 
szerinti bontásban 
8.1 A termék megnevezése és sorszáma a 6. 
melléklet alapján,  

 

8.1.1 üzletköteles termékek, megnevezése, 
sorszáma a 3. melléklet alapján 

2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti 
veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt. 
Szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután 
gáz és az üzemanyag 

8.2 A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: alkoholtermékek, sör, bor, pezsgő, köztes 
alkoholtermékek,  

9. Kereskedelmi formák és helyek szerinti 
bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 
9.1 Kereskedelmi ügynöki tevékenység 
(Kertv.2.§ 10.pont) 

- 

9.2 Kiskereskedelem (Kertv. 2.§ 13.pont), 
megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2 .§ 30.pont), 
amelyben ilyen tevékenységet folytat 

kiskereskedelem 

9.3 Nagykereskedelem (Kertv. 2.§ 18.pont) - 
10. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak –e  
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10.1 Szeszesital kimérést, illetve  - 

10.2 A 210/2009.(IX.29.) Korm. 22.§ (1) 
bekezdésében meghatározott tevékenységet 

- 

11. Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 
kereskedelmi tevékenységet folytat,  
a külön engedély alapján forgalmazott termékek 
köre: 

- 

A külön engedély alapján forgalmazott termékek 
megnevezése: 

- 

A külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése: - 
A külön engedély számát: - 

Külön engedély hatálya (egyes kereskedelmi 
formák és helyek szerinti bontásban): 

- 

12. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének 
időpontja: 

2013.07.22 

A kereskedelmi tevékenység módosításának 
időpontja: 

 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének 
időpontja 

2016.08.13. 
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1. Nyilvántartásba vétel száma: 1/2016 

2.A kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Hervai Dániel  

8834 Murakeresztúr, Petőfi Sándor út 69. 

3.A kereskedő cégjegyzékszáma: - 

    Vállalkozói nyilvántartási száma: 50710072 
     A kistermelő regisztrációs száma: - 

4. A kereskedő statisztikai száma: 67758542-4711-231-22 
5. A kereskedelmi tevékenység helye: 
5.1 A kereskedelmi tevékenység címe (több 
helyszín esetén a címek) 

8835 Fityeház, Alkotmány tér 36. 

5.2 A mozgóbolt esetében a működési terület és 
az útvonal jegyzéke: 

- 

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

- 

5.4 Csomagküldő kereskedelem esetében a 
működési területével érintett települések, vagy –  
ha a tevékenység egy egész megyére vagy az 
ország egészére kiterjed – a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése: 

- 

6.A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 
bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a 
Kertv.3.§ (4) bekezdése szerint: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

7. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 
üzletben történik: 
7.1 A napi/heti nyitvatartási idő 

Hétfő:        06.00 – 12.00         14.30 – 16.30 
Kedd:         06.00 – 12.00         14.30 – 16.30 
Szerda:       06.00 – 12.00         14.30 – 16.30 
Csütörtök:  06.00 – 12.00         14.30 – 16.30 
Péntek:       06.00 – 12.00         14.30 – 16.30 
Szombat:    06.00 – 11.00 

7.2 Az üzlet elnevezése: vegyes üzlet 

7.3 Az üzlet alapterülete (m2): 100 m2 

7.4 Vendéglátó üzlet esetében 
befogadóképessége: 

- 

7.5 A 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 
használatba vételének időpontja: 

2016.08.23. 

8. Az egyes kereskedelmi formák és helyek 
szerinti bontásban 
8.1 A termék megnevezése és sorszáma a 6. 
melléklet alapján,  

1. Élelmiszer 
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, sütőipari termék, 

1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, 
nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt 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, fűszer, 

ecet, méz, bébiétel stb.), 
1.12. Közérzetjavító és étrend-kiegészítő 
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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.); 
6. Lábbeli- és bőráru; 
7. Bútor, lakberendezés, háztartási 

felszerelés, világítástechnikai cikk; 
9. Villamos háztartási készülék és 

villamossági cikk; 
16. Könyv; 
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus 

kiadvány; 
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk 

(vászon, állvány stb.); 
20. Illatszer, drogéria; 
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru; 

23. Háztartási tüzelőanyag; 
27. Játékáru; 

30. Virág és kertészeti cikk; 
32. Állateledel, takarmány; 
33. Állatgyógyászati termék; 

37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati 
cikk, növényvédő szer, termésnövelő anyag, 

a tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép 
(pincegazdasági felszerelés, vetőmag, 
tápszer, kötözőfonal, zsineg stb.); 

40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk; 
41. Temetkezési kellék; 

42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti 
és iparművészeti áru;  

43. Emlék- és ajándéktárgy; 

45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék; 
 

8.1.1 üzletköteles termékek, megnevezése, 
sorszáma a 3. melléklet alapján 

- 

8.2 A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: alkoholtermékek, sör, bor, pezsgő, köztes 
alkoholtermékek,  

9. Kereskedelmi formák és helyek szerinti 
bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 
9.1 Kereskedelmi ügynöki tevékenység 
(Kertv.2.§ 10.pont) 

- 

9.2 Kiskereskedelem (Kertv. 2.§ 13.pont), 
megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2 .§ 30.pont), 
amelyben ilyen tevékenységet folytat 

kiskereskedelem 

9.3 Nagykereskedelem (Kertv. 2.§ 18.pont) - 
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10. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak –e  

10.1 Szeszesital kimérést, illetve  - 
10.2 A 210/2009.(IX.29.) Korm. 22.§ (1) 
bekezdésében meghatározott tevékenységet 

- 

11. Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 
kereskedelmi tevékenységet folytat,  
a külön engedély alapján forgalmazott termékek 
köre: 

- 

A külön engedély alapján forgalmazott termékek 
megnevezése: 

- 

A külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése: - 

A külön engedély számát: - 
Külön engedély hatálya (egyes kereskedelmi 
formák és helyek szerinti bontásban): 

- 

12. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének 
időpontja: 

2016.08.23. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának 
időpontja: 

 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének 
időpontja 

2019.03.31. 
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1. Nyilvántartásba vétel száma: 2/2016 

2.A kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Hervai Dániel 8834 Murakeresztúr, Petőfi 
Sándor út 69. 

3.A kereskedő cégjegyzékszáma: - 

    Vállalkozói nyilvántartási száma: 50710072 
     A kistermelő regisztrációs száma: - 

4. A kereskedő statisztikai száma: 67758542-4711-231-22 
5. A kereskedelmi tevékenység helye: 
5.1 A kereskedelmi tevékenység címe (több 
helyszín esetén a címek) 

8835 Fityeház, 
        Alkotmány tér 36. 

5.2 A mozgóbolt esetében a működési terület és 
az útvonal jegyzéke: 

- 

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

- 

5.4 Csomagküldő kereskedelem esetében a 
működési területével érintett települések, vagy –  
ha a tevékenység egy egész megyére vagy az 
ország egészére kiterjed – a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése: 

- 

6.A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 
bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a 
Kertv.3.§ (4) bekezdése szerint: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

7. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 
üzletben történik: 
7.1 A napi/heti nyitvatartási idő 

Hétfő:        06.00 – 12.00         14.30 – 16.30 
Kedd:         06.00 – 12.00         14.30 – 16.30 
Szerda:       06.00 – 12.00         14.30 – 16.30 
Csütörtök:  06.00 – 12.00         14.30 – 16.30 
Péntek:       06.00 – 12.00         14.30 – 16.30 
Szombat:    06.00 – 11.00 

7.2 Az üzlet elnevezése: vegyes üzlet 

7.3 Az üzlet alapterülete (m2): 100 m2 

7.4 Vendéglátó üzlet esetében 
befogadóképessége: 

- 

7.5 A 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 
használatba vételének időpontja: 

2016.08.23. 

8. Az egyes kereskedelmi formák és helyek 
szerinti bontásban 
8.1 A termék megnevezése és sorszáma a 6. 
melléklet alapján,  

- 

8.1.1 üzletköteles termékek, megnevezése, 
sorszáma a 3. melléklet alapján 

1. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti 
veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt. 
szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz 
és az üzemanyag 

8.2 A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: - 
9. Kereskedelmi formák és helyek szerinti 
bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 
9.1 Kereskedelmi ügynöki tevékenység 
(Kertv.2.§ 10.pont) 

- 

9.2 Kiskereskedelem (Kertv. 2.§ 13.pont), 
megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2 .§ 30.pont), 
amelyben ilyen tevékenységet folytat 

kiskereskedelem 

9.3 Nagykereskedelem (Kertv. 2.§ 18.pont) - 
10. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak –e  

10.1 Szeszesital kimérést, illetve  - 



 28 
10.2 A 210/2009.(IX.29.) Korm. 22.§ (1) 
bekezdésében meghatározott tevékenységet 

- 

11. Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 
kereskedelmi tevékenységet folytat,  
a külön engedély alapján forgalmazott termékek 
köre: 

- 

A külön engedély alapján forgalmazott termékek 
megnevezése: 

- 

A külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése: - 

A külön engedély számát: - 
Külön engedély hatálya (egyes kereskedelmi 
formák és helyek szerinti bontásban): 

- 

12. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének 
időpontja: 

2016.10.10. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának 
időpontja: 

 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének 
időpontja 

2019.03.31. 
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1. Nyilvántartásba vétel száma: 1/2018 
2.A kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Palóczi Ágnes Judit 

8800 Nagykanizsa, Bartók Béla út 7. 3. lp., 2/1. 

3.A kereskedő cégjegyzékszáma: - 
    Vállalkozói nyilvántartási száma: 52744583 

     A kistermelő regisztrációs száma: - 
4. A kereskedő statisztikai száma: 69132906-5610-231-20 

5. A kereskedelmi tevékenység helye: 
5.1 A kereskedelmi tevékenység címe (több 
helyszín esetén a címek) 

8835 Fityeház, Alkotmány tér 36. 

5.2 A mozgóbolt esetében a működési terület és 
az útvonal jegyzéke: 

- 

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

- 

5.4 Csomagküldő kereskedelem esetében a 
működési területével érintett települések, vagy –  
ha a tevékenység egy egész megyére vagy az 
ország egészére kiterjed – a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése: 

- 

6.A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 
bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a 
Kertv.3.§ (4) bekezdése szerint: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

7. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 
üzletben történik: 
7.1 A napi/heti nyitvatartási idő 

Hétfő:        ZÁRVA          
Kedd:         ZÁRVA           
Szerda:       ZÁRVA 
Csütörtök:  ZÁRVA 
Péntek:       ZÁRVA 
Szombat:    12.00 – 22.00 
Vasárnap:   12.00 – 22.00 

7.2 Az üzlet elnevezése: JOY’S THREEE 

7.3 Az üzlet alapterülete (m2): 470 m2 
7.4 Vendéglátó üzlet esetében 
befogadóképessége: 

- 

7.5 A 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 
használatba vételének időpontja: 

2016.08.23. 

8. Az egyes kereskedelmi formák és helyek 
szerinti bontásban 
8.1 A termék megnevezése és sorszáma a 6. 
melléklet alapján,  

- 

8.1.1 üzletköteles termékek, megnevezése, 
sorszáma a 3. melléklet alapján 

1. Élelmiszer 
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, 
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, 
nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt 

és jégkrém stb.) 
8.2 A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: - 
9. Kereskedelmi formák és helyek szerinti 
bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 
9.1 Kereskedelmi ügynöki tevékenység 
(Kertv.2.§ 10.pont) 

- 
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9.2 Kiskereskedelem (Kertv. 2.§ 13.pont), 
megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2 .§ 30.pont), 
amelyben ilyen tevékenységet folytat 

kiskereskedelem 

9.3 Nagykereskedelem (Kertv. 2.§ 18.pont) - 
10. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak –e  

10.1 Szeszesital kimérést, illetve  - 
10.2 A 210/2009.(IX.29.) Korm. 22.§ (1) 
bekezdésében meghatározott tevékenységet 

- 

11. Ha a kereskedő külön engedélyhez kötö tt 
kereskedelmi tevékenységet folytat,  
a külön engedély alapján forgalmazott termékek 
köre: 

- 

A külön engedély alapján forgalmazott termékek 
megnevezése: 

- 

A külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése: - 

A külön engedély számát: - 
Külön engedély hatálya (egyes kereskedelmi 
formák és helyek szerinti bontásban): 

- 

12. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének 
időpontja: 

2018.08.03. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának 
időpontja: 

 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének 
időpontja 

2020.01.22. 
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1. Nyilvántartásba vétel száma: 1/2019 

2.A kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Bekisting Team Kft 
8862 Semjénháza, Ady E. út 60. 

3.A kereskedő cégjegyzékszáma: - 
    Vállalkozói nyilvántartási száma: 2009073946 

     A kistermelő regisztrációs száma: - 

4. A kereskedő statisztikai száma: 24775252-4120-113-20 
5. A kereskedelmi tevékenység helye: 
5.1 A kereskedelmi tevékenység címe (több 
helyszín esetén a címek) 

8835 Fityeház, Alkotmány tér 36. 

5.2 A mozgóbolt esetében a működési terület és 
az útvonal jegyzéke: 

- 

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

- 

5.4 Csomagküldő kereskedelem esetében a 
működési területével érintett települések, vagy –  
ha a tevékenység egy egész megyére vagy az 
ország egészére kiterjed – a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése: 

- 

6.A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 
bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a 
Kertv.3.§ (4) bekezdése szerint: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

7. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 
üzletben történik: 
7.1 A napi/heti nyitvatartási idő 

Hétfő:        06.00 – 18.00          
Kedd:         06.00 – 18.00                   
Szerda:       06.00 – 18.00          
Csütörtök:  06.00 – 18.00          
Péntek:       06.00 – 18.00          
Szombat:    06.00 – 14.00          
Vasárnap:   08.00 – 11.00 

7.2 Az üzlet elnevezése: VEGYES ÜZLET 

7.3 Az üzlet alapterülete (m2): 100 m2 

7.4 Vendéglátó üzlet esetében 
befogadóképessége: 

- 

7.5 A 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 
használatba vételének időpontja: 

2019.04.01. 

8. Az egyes kereskedelmi formák és helyek 
szerinti bontásban 
8.1 A termék megnevezése és sorszáma a 6. 
melléklet alapján,  

- 

8.1.1 üzletköteles termékek, megnevezése, 
sorszáma a 3. melléklet alapján 

1. Élelmiszer 
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 pékárú 
1.9. Édességáru (csokoládé, desszert, 

nápolyi, cukorkaáru, előrecsomagolt fagylalt 
és jégkrém stb.) 
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1.10. Tej, tejtermékek (vaj, sajt, túró, 

savanyított tejtermék, 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, 
bõrruházat és szőrmeáru, ruházati 

kiegészítő); 

5. Babatermék (csecsemő- 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; 
16. Könyv; 

17.Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány; 

18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, 
állvány stb.); 

20. Illatszer, drogéria; 

21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru 

23. Háztartási tüzelőanyag 
26. Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, 
kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, 
tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.); 

27. Játékáru; 

30. Virág és kertészeti cikk 

32. Állateledel, takarmány 
33. Állatgyógyászati termék 
37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, 
növényvédő szer, termésnövelő anyag, a 
tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép 
(pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, 
kötözőfonal, zsineg stb.); 
40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk 
43. Emlék- és ajándéktárgy 
45. Kreatív-hobbi és dekorációs termék 

8.2 A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: - 
9. Kereskedelmi formák és helyek szerinti 
bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 
9.1 Kereskedelmi ügynöki tevékenység 
(Kertv.2.§ 10.pont) 

- 

9.2 Kiskereskedelem (Kertv. 2.§ 13.pont), 
megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2 .§ 30.pont), 

kiskereskedelem 
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amelyben ilyen tevékenységet folytat 

9.3 Nagykereskedelem (Kertv. 2.§ 18.pont) - 
10. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak –e  

10.1 Szeszesital kimérést, illetve  - 
10.2 A 210/2009.(IX.29.) Korm. 22.§ (1) 
bekezdésében meghatározott tevékenységet 

- 

11. Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 
kereskedelmi tevékenységet folytat,  
a külön engedély alapján forgalmazott termékek 
köre: 

- 

A külön engedély alapján forgalmazott termékek 
megnevezése: 

- 

A külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése: - 

A külön engedély számát: - 
Külön engedély hatálya (egyes kereskedelmi 
formák és helyek szerinti bontásban): 

- 

12. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének 
időpontja: 

2019.04.01. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának 
időpontja: 

 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének 
időpontja 

2020.04.22. 
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1. Nyilvántartásba vétel száma: 1/2020 

2.A kereskedő neve, címe, illetve székhelye: EL-SAYED TAMER 

8856 Nagyrécse, Haladás út 90. 

3.A kereskedő cégjegyzékszáma: - 

    Vállalkozói nyilvántartási száma: 34836087 
     A kistermelő regisztrációs száma: - 

4. A kereskedő statisztikai száma: 66416227-5610-231-20 
5. A kereskedelmi tevékenység helye: 
5.1 A kereskedelmi tevékenység címe (több 
helyszín esetén a címek) 

8835 Fityeház, Alkotmány tér 36. 

5.2 A mozgóbolt esetében a működési terület és 
az útvonal jegyzéke: 

- 

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

- 

5.4 Csomagküldő kereskedelem esetében a 
működési területével érintett települések, vagy –  
ha a tevékenység egy egész megyére vagy az 
ország egészére kiterjed – a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése: 

- 

6.A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 
bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a 
Kertv.3.§ (4) bekezdése szerint: 

Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

7. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 
üzletben történik: 
7.1 A napi/heti nyitvatartási idő 

Hétfő:         06.00-16.30.        
Kedd:          06.00-16.30.                
Szerda:        06.00-16.30.      
Csütörtök:   06.00-16.30.        
Péntek:        06.00-16.30.        
Szombat:     06.00 – 12.00 
Vasárnap:    ZÁRVA 

7.2 Az üzlet elnevezése: JÁZMIN ABC 

7.3 Az üzlet alapterülete (m2): 100 m2 

7.4 Vendéglátó üzlet esetében 
befogadóképessége: 

- 

7.5 A 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 
használatba vételének időpontja: 

2020.04.24. 

8. Az egyes kereskedelmi formák és helyek 
szerinti bontásban 
8.1 A termék megnevezése és sorszáma a 6. 
melléklet alapján,  

- 

8.1.1 üzletköteles termékek, megnevezése, 
sorszáma a 3. melléklet alapján 

1. Élelmiszer 
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 pékárú 

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

1.10. Tej, tejtermékek (vaj, sajt, túró, 
savanyított tejtermék, 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.); 
9.Villamos háztartási készülék és villamossági 
cikk; 
12. Telekommunikációs cikk 
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány 
18. Papír- és írószer, művészellátó cikk (vászon, 
állvány stb.); 
20. Illatszer, drogéria 
21. Háztartási tisztítószer, vegyiárú 
23. Háztartási tüzelőanyag 
24. Palackos gáz 
30. Virág és kertészeti cikk 
32. Állateledel, takarmány 
37. Mezőgazdasági, méhészeti és borászati cikk, 
növényvédő szer, termésnövelő anyag, a 
tevékenységhez szükséges eszköz, kisgép 
(pincegazdasági felszerelés, vetőmag, tápszer, 
kötözőfonal, zsineg stb.); 
40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk; 
41. Temetkezési kellék 

8.2 A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: - 
9. Kereskedelmi formák és helyek szerinti 
bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 
9.1 Kereskedelmi ügynöki tevékenység 
(Kertv.2.§ 10.pont) 

- 

9.2 Kiskereskedelem (Kertv. 2.§ 13.pont), 
megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2 .§ 30.pont), 
amelyben ilyen tevékenységet folytat 

kiskereskedelem 

9.3 Nagykereskedelem (Kertv. 2.§ 18.pont) - 
10. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak –e  

10.1 Szeszesital kimérést, illetve  - 
10.2 A 210/2009.(IX.29.) Korm. 22.§ (1) 
bekezdésében meghatározott tevékenységet 

- 

11. Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 
kereskedelmi tevékenységet folytat,  
a külön engedély alapján forgalmazott termékek 
köre: 

- 

A külön engedély alapján forgalmazott termékek 
megnevezése: 

- 

A külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése: - 

A külön engedély számát: - 
Külön engedély hatálya (egyes kereskedelmi 
formák és helyek szerinti bontásban): 

- 

12. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének 
időpontja: 

2020.04.24. 

A kereskedelmi tevékenység módosításának 
időpontja: 

 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének 
időpontja 

- 
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1. Nyilvántartásba vétel száma: 4/2022/B 

2.A kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Láncos Balázs  
8835 Fityeház, Ady út 46.  

3.A kereskedő cégjegyzékszáma: - 
    Vállalkozói nyilvántartási száma: 57439725 

     A kistermelő regisztrációs száma: - 

4. A kereskedő statisztikai száma: 7 75370123479923120 
 

5. A kereskedelmi tevékenység helye: 
5.1 A kereskedelmi tevékenység címe (több 
helyszín esetén a címek) 

- 

5.2 A mozgóbolt esetében a működési terület és 
az útvonal jegyzéke: 

- 

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

Zala és Somogy megye 

5.4 Csomagküldő kereskedelem esetében a 
működési területével érintett települések, vagy –  
ha a tevékenység egy egész megyére vagy az 
ország egészére kiterjed – a megye, illetve az 
országos jelleg megjelölése: 

Zala és Somogy megye 

6.A kereskedelmi tevékenység helye szerinti 
bontásban a kereskedelmi tevékenység formája a 
Kertv.3.§ (4) bekezdése szerint: 

- 

7. Amennyiben a kereskedelmi tevékenység 
üzletben történik: 
7.1 A napi/heti nyitvatartási idő 

 

7.2 Az üzlet elnevezése:  

7.3 Az üzlet alapterülete (m2):  

7.4 Vendéglátó üzlet esetében 
befogadóképessége: 

- 

7.5 A 25.§ (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve 
használatba vételének időpontja: 

. 

8. Az egyes kereskedelmi formák és helyek 
szerinti bontásban 
8.1 A termék megnevezése és sorszáma a 6. 
melléklet alapján,  

- 

8.1.1 üzletköteles termékek, megnevezése, 
sorszáma a 3. melléklet alapján 

2  23. Háztartási tüzelőanyag 

 
8.2 A Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: - 

9. Kereskedelmi formák és helyek szerinti 
bontásban a kereskedelmi tevékenység jellege 
9.1 Kereskedelmi ügynöki tevékenység 
(Kertv.2.§ 10.pont) 

- 

9.2 Kiskereskedelem (Kertv. 2.§ 13.pont), 
megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2 .§ 30.pont), 
amelyben ilyen tevékenységet folytat 

kiskereskedelem 

9.3 Nagykereskedelem (Kertv. 2.§ 18.pont) - 

10. Annak ténye, hogy az üzletben folytatnak –e - 
10.1 Szeszesital kimérést, illetve  - 

10.2 A 210/2009.(IX.29.) Korm. 22.§ (1) 
bekezdésében meghatározott tevékenységet 

- 

11. Ha a kereskedő külön engedélyhez kötött 
kereskedelmi tevékenységet folytat,  
a külön engedély alapján forgalmazott termékek 

- 
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köre: 

A külön engedély alapján forgalmazott termékek 
megnevezése: 

- 

A külön engedélyt kiállító hatóság megnevezése: - 

A külön engedély számát: - 
Külön engedély hatálya (egyes kereskedelmi 
formák és helyek szerinti bontásban): 

- 

12. A kereskedelmi tevékenység megkezdésének 
időpontja: 

    2022.09.01 
 

A kereskedelmi tevékenység módosításának 
időpontja: 

 

A kereskedelmi tevékenység megszűnésének 
időpontja 

- 

 
 
 


