Táti Közös Önkormányzati Hivatal Tát
............................................................................................
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:

Duo Bar-Ker BT

címe:

2534 Tát, Szent István út 60

székhelye:

2534 Tát, Mikszáth Kálmán u., 19.

cégjegyzékszáma:

2/2010

1106006150

203111445211212

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2008.07.11.

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

2/2010

2534 Tát, Szent István út 60.
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

2/2010
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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

2/2010
megnevezés

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)

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)

5

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

7

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

9

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

12

Telekommunikációs cikk

16

Könyv

17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány
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18

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

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

26

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

27

Játékáru

30

Virág és kertészeti cikk

32

Állateledel, takarmány

43

Emlék- és ajándéktárgy

III / 2. Jövedéki termékek

2/2010

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

III / 3. Üzletek

2/2010

2534 Tát, Szent István út 60. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Kertvárosi ABC

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

80

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

Hétfõ

06:00 - tól

18:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

18:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

18:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

18:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

18:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

4

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Bartl Sándorné

címe:

2534 Tát, Mikszáth Kálmán u. 19.

székhelye:

2534 Tát, Mikszáth Kálmán u. 19.

3/2010

cégjegyzékszáma:

486945485211231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

ES 210239

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2008.07.11.

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

3/2010

2534 Tát Mikszáth Kálmán u. 19
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

3/2010
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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

3/2010
megnevezés

1.3

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

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)

2

Dohányterméket kiegészítõ termék

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

32

Állateledel, takarmány

III / 2. Jövedéki termékek

3/2010

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány
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III / 3. Üzletek

3/2010

2534 Tát Mikszáth Kálmán u. 19 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Élelmiszer mini diszkont

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

30

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

Hétfõ

06:30 - tól

15:30 - ig

Kedd

06:30 - tól

15:30 - ig

Szerda

06:30 - tól

15:30 - ig

Csütörtök

06:30 - tól

15:30 - ig

Péntek

06:30 - tól

15:30 - ig

Szombat

06:30 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Maritim kereskedelmi Bt

címe:

2534 Tát, Rét u. 11.

székhelye:

2534 Tát, Rét u. 11.

cégjegyzékszáma:

1106003903

5/2010

statisztikai szám:

236561905138212

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.07.01.

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.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

5/2010

2534 Tát, Rét u. 11.
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

5/2010

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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

5/2010
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
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1.5

Hús-és hentesáru

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)

2

Dohányterméket kiegészítõ termék

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

32

Állateledel, takarmány

III / 2. Jövedéki termékek

5/2010

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

III / 3. Üzletek

5/2010

2534 Tát, Rét u. 11. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

9

Üzlet elnevezése:

Csemegeház

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

40

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

Hétfõ

06:00 - tól

17:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Üzlet elnevezése:

Lila Mini Abc

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

25

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

Hétfõ

06:00 - tól

18:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

18:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

18:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

18:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

18:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

5/2010

2534 Tát Béla király u. 1879. hrsz.
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

5/2010

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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

5/2010
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
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1.5

Hús-és hentesáru

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)

2

Dohányterméket kiegészítõ termék

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

32

Állateledel, takarmány

III / 2. Jövedéki termékek

5/2010

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

III / 3. Üzletek

5/2010

2534 Tát Béla király u. 1879. hrsz. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

12

Üzlet elnevezése:

Lila Mini ABC

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

25

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

Hétfõ

06:00 - tól

17:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

07:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

UNI Vill Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Bt

címe:

2534 Tát, Bécsi út 55.

székhelye:

2510 Dorog, Attila u. 13.

cégjegyzékszáma:

1109013943

statisztikai szám:

6/2010

143632834741113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2009.12.21.

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.

13

II. A kereskedelmi tevékenység helye

6/2010

2534 Tát, Bécsi út 55.
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

6/2010

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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám
9

6/2010
megnevezés

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

10

Audió- és videóberendezés

11

Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb)
14

12

Telekommunikációs cikk

18

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

19

Számítógépes hardver- és szoftver termék

38

Fotócikk

53

Irodagép, -berendezés, irodabútor

III / 3. Üzletek

6/2010

2534 Tát, Bécsi út 55. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

UNIVILL Hungária Bt

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

177

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

Hétfõ

09:00 - tól

16:00 - ig

Kedd

09:00 - tól

16:00 - ig

Szerda

09:00 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

09:00 - tól

16:00 - ig

Péntek

09:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Szakmár Gyula

címe:

2534 Tát, Árpád u. 119.

székhelye:

2534 Tát, Árpád u. 119.

7/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

485061716024131
ES 501542

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1998.07.24.

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.

15

II. A kereskedelmi tevékenység helye

7/2010

2534 Tát, Árpád u. 119.
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

7/2010

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

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
X

Igen

Igen

Vendéglátás

Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

7/2010
megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.9

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

2

Dohányterméket kiegészítõ termék
16

III / 2. Jövedéki termékek

7/2010

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

III / 3. Üzletek

7/2010

2534 Tát, Árpád u. 119. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Oázis

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje
50

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

Hétfõ

05:00 - tól

22:00 - ig

Kedd

05:00 - tól

22:00 - ig

Szerda

05:00 - tól

22:00 - ig

Csütörtök

05:00 - tól

22:00 - ig

Péntek

05:00 - tól

22:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

22:00 - ig

Vasárnap

07:00 - tól

22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

17

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Huszár Termény KFT

címe:

2534 Tát, Bécsi út 57-58

székhelye:

2535 Mogyorósbánya, Felszabadulás u. 1/A

cégjegyzékszáma:

9/2010

1109006531

114790425121113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2006.02.28.

módosítása:

2011.10.27.

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

9/2010

2534 Tát, Bécsi út
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

18

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

9/2010
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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

9/2010
megnevezés

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)

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

10

Audió- és videóberendezés

13

Festék, lakk

14

Vasáru, barkács, és építési anyag

15

Szaniteráru

18

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

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

22

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

23

Háztartási tüzelõanyag

24

Palackos gáz

26

Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, tartozék,
lovas felszerelés, kiegészítõk stb)
19

27

Játékáru

29

Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny

30

Virág és kertészeti cikk

31

Kedvtelésbõl tartott állat

32

Állateledel, takarmány

33

Állatgyógyászati termék

36

Pirotechnikai termék

37

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

40

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

42

Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43

Emlék- és ajándéktárgy

45

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

46

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

51

Mezõgazdasági nyersanyag, termék (gabona, nyersbor, toll stb)

52

Mezõgazdasági ipari gép, berendezés

III / 3. Üzletek

9/2010

2534 Tát, Bécsi út kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Huszár Gazdabolt

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

120

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

Hétfõ

07:30 - tól

17:00 - ig

Kedd

07:30 - tól

17:00 - ig

Szerda

07:30 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

07:30 - tól

17:00 - ig

Péntek

07:30 - tól

17:00 - ig

Szombat

07:30 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

20

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Árendás Dávid Adonisz

címe:

2534 Tát, Bécsi út 46.

székhelye:

2534 Tát, Bécsi út 46.

10/2010

cégjegyzékszáma:

651239134321231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

ES 278193

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2008.04.07.

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

10/2010

2534 Tát, Bécsi út 46.
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

21

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

10/2010
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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

10/2010
megnevezés

7

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

9

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

10

Audió- és videóberendezés

11

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

12

Telekommunikációs cikk

19

Számítógépes hardver- és szoftver termék

25

Óra- és ékszer

27

Játékáru

38

Fotócikk

42

Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43

Emlék- és ajándéktárgy

45

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

III / 3. Üzletek

10/2010

2534 Tát, Bécsi út 46. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

22

Üzlet elnevezése:

Elektro Árendás

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

15

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

Hétfõ

09:00 - tól

17:00 - ig

Kedd

09:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

09:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

09:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

09:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

09:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Vass és Társa Kereskedelmi Kft

címe:

2534 Tát, Bécsi út 1/B

székhelye:

2534 Tát, Bécsi út 1/B

cégjegyzékszáma:

1109003507

11/2010

statisztikai szám:

111922174752113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2005.12.01.

módosítása:

2009.07.27.

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.

23

II. A kereskedelmi tevékenység helye

11/2010

2534 Tát Bécsi út 1/B
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

11/2010

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

Igen

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
X

Vendéglátás

Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

11/2010
megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
24

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

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)

2

Dohányterméket kiegészítõ termék

III / 2. Jövedéki termékek

11/2010

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

III / 3. Üzletek

11/2010

2534 Tát Bécsi út 1/B kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Grill Büfé

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje
8

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

Hétfõ

07:30 - tól

22:00 - ig

Kedd

07:30 - tól

22:00 - ig

Szerda

07:30 - tól

22:00 - ig

Csütörtök

07:30 - tól

22:00 - ig

Péntek

07:30 - tól

22:00 - ig

Szombat

07:30 - tól

22:00 - ig

Vasárnap

07:30 - tól

22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

25

Üzlet elnevezése:

Építõk Boltja

alapterülete (m2):

280

Nyitvatartás ideje

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

Hétfõ

08:00 - tól

17:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

08:00 - tól

12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

II. A kereskedelmi tevékenység helye

11/2010

2534 Tát Bécsi út 1/B
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

11/2010
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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

11/2010

sorszám
9

megnevezés
Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

13

Festék, lakk

14

Vasáru, barkács, és építési anyag

15

Szaniteráru

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

24

Palackos gáz

III / 3. Üzletek

11/2010

2534 Tát Bécsi út 1/B kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Baumix áruház

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

280

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

Hétfõ

08:00 - tól

17:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

08:11 - tól

07:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

15:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

11/2010

2534 Tát, Bécsi út 1/B
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

11/2010

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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám
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11/2010
megnevezés

Palackos gáz

III / 3. Üzletek

11/2010

2534 Tát, Bécsi út 1/B kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
28

Üzlet elnevezése:

Baumix Áruház

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

280

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

Hétfõ

08:00 - tól

17:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

15:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Árendás Kéménytechnika Kft

címe:

2534 Tát, Babits Mihály u. 22.

székhelye:

2534 Tát, Babits Mihály u. 22.

cégjegyzékszáma:

1109014868

statisztikai szám:

12/2010

146180264752113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2009.02.11.

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.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

12/2010

2534 Tát, Babits Mihály u. 22.
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

12/2010

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

12/2010
megnevezés

14

Vasáru, barkács, és építési anyag

59

fémkémények és tartozékaik, acél kémény bélés rendszerek

30

III / 3. Üzletek

12/2010

2534 Tát, Babits Mihály u. 22. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Árendás kémény

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

336

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

Hétfõ

07:00 - tól

16:00 - ig

Kedd

07:00 - tól

16:00 - ig

Szerda

07:00 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

07:00 - tól

16:00 - ig

Péntek

07:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

07:00 - tól

14:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Estéli Gyõzõ

címe:

2534 Tát, József Attila u. 39

székhelye:

2532 Tokod, Táncsics u. 18.

13/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

647187955020231
ES 381883

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2007.11.12.

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

13/2010

2534 Tát, József Attila u. 39.
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

13/2010

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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

13/2010
megnevezés

49

Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék

50

Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék
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III / 3. Üzletek

13/2010

2534 Tát, József Attila u. 39. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Gumi Biznisz

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

24

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

Hétfõ

09:00 - tól

16:00 - ig

Kedd

09:00 - tól

16:00 - ig

Szerda

09:00 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

09:00 - tól

16:00 - ig

Péntek

09:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

09:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Krepcsik Fuv-Ép Kft

címe:

2534 Tát, József Attila u. 37.

székhelye:

2534 Tát, József Attila u. 37.

cégjegyzékszáma:

15/2010

1109015433

statisztikai szám:

147748344941113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2009.09.10.

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

15/2010

2534 Tát, József Attila u. 37.
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

15/2010

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

15/2010
megnevezés

13

Festék, lakk

14

Vasáru, barkács, és építési anyag

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru
34

24

Palackos gáz

29

Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny

III / 3. Üzletek

15/2010

2534 Tát, József Attila u. 37. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Táti Mepál Tüzép

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

50

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

Hétfõ

07:00 - tól

16:00 - ig

Kedd

07:00 - tól

16:00 - ig

Szerda

07:00 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

07:00 - tól

16:00 - ig

Péntek

07:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

07:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Nyersné Menner Lívia

címe:

2534 Tát, Bécsi út 48

székhelye:

2532 Tokod Laposi út 28.

17/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

650640544729231
ES 516808

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2008.08.14.

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

17/2010

2534 Tát, Bécsi út 48.
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

17/2010

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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

17/2010
megnevezés

20

Illatszer, drogéria

25

Óra- és ékszer

27

Játékáru
36

43

Emlék- és ajándéktárgy

III / 3. Üzletek

17/2010

2534 Tát, Bécsi út 48. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Sun Sing

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje
20

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

Hétfõ

09:00 - tól

19:00 - ig

Kedd

09:00 - tól

19:00 - ig

Szerda

09:00 - tól

19:00 - ig

Csütörtök

09:00 - tól

19:00 - ig

Péntek

09:00 - tól

19:00 - ig

Szombat

08:30 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Mechler Judit

címe:

2534 Tát, Fõ út 114

székhelye:

2534 Tát, Fõ út 114

18/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

655242284721231
ES 382555

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2008.08.14.

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

18/2010

2534 Tát, Fõ út 114.
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

18/2010

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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

18/2010
megnevezés

1.3

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

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.7

Zöldség- és gyümölcs
38

1.9

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

1.11

III / 3. Üzletek

18/2010

2534 Tát, Fõ út 114. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Zöldség gyümölcs

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

22

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

Hétfõ

07:00 - tól

16:00 - ig

Kedd

07:00 - tól

16:00 - ig

Szerda

07:00 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

07:00 - tól

16:00 - ig

Péntek

07:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

07:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Adolf Krisztina

címe:

2534 Tát, Fõ út 183/A

székhelye:

2534 Tát, Fõ út 183/A

19/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

488622514741231
6008831

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2001.03.01.

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.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

19/2010

2534 Tát, Fõ út 183/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

19/2010

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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

19/2010
megnevezés

1.3

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

1.9

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

2

Dohányterméket kiegészítõ termék
40

7

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

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)

40

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

43

Emlék- és ajándéktárgy

III / 2. Jövedéki termékek

19/2010

megnevezés
alkoholtermék
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

III / 3. Üzletek

19/2010

2534 Tát, Fõ út 183/A kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Kriszta virág és gazdabolt

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

20

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

Hétfõ

09:30 - tól

18:00 - ig

Kedd

09:30 - tól

18:00 - ig

Szerda

09:30 - tól

18:00 - ig

Csütörtök

09:30 - tól

18:00 - ig

Péntek

09:30 - tól

18:00 - ig

Szombat

09:30 - tól

18:00 - ig

Vasárnap

09:30 - tól

14:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

41

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Kell-R BT

címe:

2534 Tát, Vasútköz

székhelye:

2534 Tát, Fõ út 88.

20/2010

1109019646

cégjegyzékszáma:

235816699603113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.06.16.

módosítása:

2012.01.01.

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

20/2010

2534 Tát, Vasútköz
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

42

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

20/2010
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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

20/2010

sorszám

megnevezés

40

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

41

Temetkezési kellék

III / 3. Üzletek

20/2010

2534 Tát, Vasútköz kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Temetkezés

alapterülete (m2):

30

Nyitvatartás ideje

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

Hétfõ

00:00 - tól

00:00 - ig

Kedd

00:00 - tól

00:00 - ig

Szerda

00:00 - tól

00:00 - ig

Csütörtök

00:00 - tól

00:00 - ig

Péntek

00:00 - tól

00:00 - ig

Szombat

00:00 - tól

00:00 - ig

Vasárnap

00:00 - tól

00:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

43

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Poliforg 2000 Kft

címe:

2534 Tát, József Attila u. 27.

székhelye:

2500 Esztergom Királyi u. 34.

cégjegyzékszáma:

22/2010

1109005977

114752823614113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.08.01.

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.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

22/2010

2534 Tát, József Attila u. 27
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

22/2010
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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

22/2010

sorszám

megnevezés

7

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

9

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

13

Festék, lakk

14

Vasáru, barkács, és építési anyag

III / 3. Üzletek

22/2010

2534 Tát, József Attila u. 27 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Poliforg barkácsáruház

alapterülete (m2):

120

Nyitvatartás ideje

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

Hétfõ

08:00 - tól

17:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Radanovics Lászlóné

címe:

2534 Tát, Fõ út 1750

székhelye:

2534 Tát, Fõ út 1750

24/2010

cégjegyzékszáma:

485908914711231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

ES 511357

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1996.05.01.

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.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

24/2010

2534 Tát, Fõ út 175.
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

24/2010
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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

24/2010
megnevezés

1.3

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

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.5

Hús-és hentesáru

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)

2

Dohányterméket kiegészítõ termék

17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

32

Állateledel, takarmány

III / 2. Jövedéki termékek

24/2010

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

47

dohánygyártmány

III / 3. Üzletek

24/2010

2534 Tát, Fõ út 175. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Mini vegyes

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

6

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

Hétfõ

07:00 - tól

17:00 - ig

Kedd

07:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

07:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

07:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

07:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

07:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

07:00 - tól

10:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Borodi Kft

címe:

2534 Tát, Fõ út 93

székhelye:

2534 Tát, Fõ út 93

cégjegyzékszáma:

26/2010

1109009313

statisztikai szám:

130371905030211

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2003.06.10.

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.

48

II. A kereskedelmi tevékenység helye

26/2010

2534 Tát Tát Fõ út 93.
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

26/2010

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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

26/2010
megnevezés

4

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

6

Lábbeli- és bõráru

22

Gépjármû- és motorkerékpár-üzemanyag, motorbenzin, gázolaj, autógáz, gépjármû-kenõanyag, hûtõanyag és adalékanyag
49

46

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

49

Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék

50

Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék

III / 3. Üzletek

26/2010

2534 Tát Tát Fõ út 93. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Borodi jármû alkatrész

alapterülete (m2):

16

Nyitvatartás ideje

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

Hétfõ

- tól

- ig

Kedd

- tól

- ig

Szerda

- tól

- ig

Csütörtök

- tól

- ig

Péntek

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

- tól

Szombat

08:00 - tól

Vasárnap

- tól

- ig
14:00 - ig
- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Török és Társa Bt

címe:

2534 Tát, Fõ út 100

székhelye:

2534 Tát, Fõ út 100

cégjegyzékszáma:

31/2010

1106003295

statisztikai szám:

236490464544212

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2005.12.01.

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.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

31/2010

2534 Tát Fõ út 100
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

31/2010

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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

31/2010
megnevezés

22

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

49

Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék

51

III / 2. Jövedéki termékek

31/2010

megnevezés
ásványolaj

III / 3. Üzletek

31/2010

2534 Tát Fõ út 100 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

autóalkatrész üzlet

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

23,5

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

Hétfõ

08:00 - tól

17:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Szilágyi György

címe:

2534 Tát, Fõ út 104/B

székhelye:

2534 Tát, Fõ út 104/B

32/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

484577619522231
48457761

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2001.03.10.

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

32/2010

2534 Tát, Fõ út 104/B
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

32/2010

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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám
9

32/2010
megnevezés

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

III / 3. Üzletek

32/2010

2534 Tát, Fõ út 104/B kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
53

Üzlet elnevezése:

elektromos háztartási cikk javitás

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

25

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

Hétfõ

08:00 - tól

16:30 - ig

Kedd

08:00 - tól

16:30 - ig

Szerda

08:00 - tól

16:30 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

16:30 - ig

Péntek

08:00 - tól

16:30 - ig

Szombat

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Trip Trend Kft

címe:

2534 Tát, Fõ út 97

székhelye:

2532 Tokodaltáró, Rajk L. u. 5

cégjegyzékszáma:

33/2010

1109012243

statisztikai szám:

138938355540113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2007.03.19.

módosítása:

2008.10.27.

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

33/2010

2534 Tát, Fõ út 97.
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

33/2010

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

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
X

Igen

Igen

Vendéglátás

Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

33/2010
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)
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2

Dohányterméket kiegészítõ termék

III / 2. Jövedéki termékek

33/2010

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

II. A kereskedelmi tevékenység helye

33/2010

2534 Tát, Zóla Emil fasor
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

33/2010
Az üzletben folytatnak

Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Igen

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
X

Vendéglátás

Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

33/2010
megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

III / 2. Jövedéki termékek

33/2010

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

III / 3. Üzletek

33/2010

2534 Tát, Zóla Emil fasor kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Üzlet elnevezése:

Faház eszpresszó

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

60

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

60

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

Hétfõ

05:00 - tól

23:00 - ig

Kedd

05:00 - tól

23:00 - ig

Szerda

05:00 - tól

23:00 - ig

Csütörtök

05:00 - tól

23:00 - ig

Péntek

05:00 - tól

02:00 - ig

Szombat

05:00 - tól

02:00 - ig

Vasárnap

05:00 - tól

23:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Molnár Tibor

címe:

2534 Tát, Vasútköz 7.

székhelye:

2534 Tát, Vasútköz 7.

35/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

484395696024231
ES 210020

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.08.19.

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

35/2010

2534 Tát, Vasútköz 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)
- 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

35/2010

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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
X

Vendéglátás

Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

35/2010
megnevezés

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)
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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)

III / 3. Üzletek

35/2010

2534 Tát, Vasútköz 7. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Pingvin fagylaltozó

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

19

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

Hétfõ

12:00 - tól

20:00 - ig

Kedd

12:00 - tól

20:00 - ig

Szerda

12:00 - tól

20:00 - ig

Csütörtök

12:00 - tól

20:00 - ig

Péntek

12:00 - tól

20:00 - ig

Szombat

11:00 - tól

20:00 - ig

Vasárnap

11:00 - tól

20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Herczeg Bt

címe:

2534 Tát, Vak Bottyán u. 36

székhelye:

2534 Tát, Vak Bottyán u. 36

37/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

236660891541212
566

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2008.06.16.

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

37/2010

2534 Tát, Vak Bottyán utca 36.
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

37/2010

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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám
1.8

37/2010
megnevezés

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

III / 3. Üzletek

37/2010

2534 Tát, Vak Bottyán utca 36. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
61

Üzlet elnevezése:

Kenéyr és pékáru üzlet

alapterülete (m2):

110

Nyitvatartás ideje

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

Hétfõ

16:00 - tól

02:00 - ig

Kedd

16:00 - tól

02:00 - ig

Szerda

16:00 - tól

02:00 - ig

Csütörtök

16:00 - tól

02:00 - ig

Péntek

16:00 - tól

02:00 - ig

Szombat

- tól

Vasárnap

16:00 - tól

- ig
02:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Rózsahegyi Gyula

címe:

2534 Tát, Fõ út 173.

székhelye:

2534 Tát, Fõ út 173.

38/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

484885701598231
ES 210188

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.06.26.

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

38/2010

2534 Tát, Fõ út 173.
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

38/2010

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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám
1.3

38/2010
megnevezés

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

III / 3. Üzletek

38/2010

2534 Tát, Fõ út 173. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
63

Üzlet elnevezése:

Hegyi Szóda

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

14

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

Hétfõ

08:00 - tól

16:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

16:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

16:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Gero 2005 BT

címe:

2534 Tát, Szent István u. 60.

székhelye:

2534 Tát, Árpád u. 9.

cégjegyzékszáma:

39/2010

1106009283

statisztikai szám:

221328395211212

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2008.08.05.

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.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

39/2010

2534 Tát, Szent István u. 60.
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

39/2010

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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

39/2010
megnevezés

1.3

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

1.7

Zöldség- és gyümölcs

1.8

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék
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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)

III / 2. Jövedéki termékek

39/2010

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek

39/2010

2534 Tát, Szent István u. 60. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Zöldség gyümölcs

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

50

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

Hétfõ

08:00 - tól

16:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

16:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

16:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

39/2010

2534 Tát, Gorkij fasor 40
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

39/2010

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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

39/2010
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)
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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)

2

Dohányterméket kiegészítõ termék

III / 2. Jövedéki termékek

39/2010

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek

39/2010

2534 Tát, Gorkij fasor 40 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Zöldség gyümölcs

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

40

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

Hétfõ

08:00 - tól

16:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

16:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

16:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Juhász Lajos Attila

címe:

2534 Tát, Bécsi út 56.

székhelye:

2532 Tokod, József Attila u. 147.

40/2010

cégjegyzékszáma:

624492255453221

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

ES 093057

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2002.01.14.

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

40/2010

2534 Tát, Bécsi út 56.
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

40/2010
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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

40/2010

sorszám

megnevezés

14

Vasáru, barkács, és építési anyag

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

III / 3. Üzletek

40/2010

2534 Tát, Bécsi út 56. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Ezer aprócikk áruház és jármûalkatrész
kereskedés

alapterülete (m2):

38

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

Nyitvatartás ideje
Hétfõ

09:00 - tól

17:00 - ig

Kedd

09:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

09:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

09:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

09:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

09:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

XL-OIL Kft

címe:

2534 Tát, Bécsi út 36

székhelye:

2534 Tát, Bécsi út 36

41/2010

1109012315

cégjegyzékszáma:

139115395050113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2007.03.20.

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.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

41/2010

2534 Tát, Bécsi út 36
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

41/2010
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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

41/2010
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)

2

Dohányterméket kiegészítõ termék

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

22

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

III / 2. Jövedéki termékek

41/2010

megnevezés
ásványolaj
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

III / 3. Üzletek

41/2010

2534 Tát, Bécsi út 36 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Üzlet elnevezése:

CBA üzemanyagkút

alapterülete (m2):

30

Nyitvatartás ideje

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

Hétfõ

06:00 - tól

21:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

21:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

21:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

21:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

21:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

16:00 - ig

Vasárnap

06:00 - tól

16:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Aubéli Józsefné

címe:

2534 Tát, Váci M. u 1/A

székhelye:

2534 Tát, Váci M. u 1

43/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

487163945530231
ES 501521

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.01.07.

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.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

43/2010

2534 Tát, Váci M.u.1/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

43/2010

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

Igen

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
X

Vendéglátás

Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

43/2010
megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital
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III / 2. Jövedéki termékek

43/2010

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek

43/2010

2534 Tát, Váci M.u.1/A kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Viktória étterem

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

75

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

Hétfõ

00:00 - tól

00:00 - ig

Kedd

12:00 - tól

21:00 - ig

Szerda

12:00 - tól

21:00 - ig

Csütörtök

12:00 - tól

21:00 - ig

Péntek

12:00 - tól

21:00 - ig

Szombat

12:00 - tól

21:00 - ig

Vasárnap

12:00 - tól

18:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

75

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Fabrex Kft

címe:

2534 Tát, Madách Imre u. 26-28

székhelye:

2534 Tát, Madách Imre u. 26-28

cégjegyzékszáma:

44/2010

1109013036

140968594641113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2009.04.15.

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

44/2010

2534 Tát, Madách Imre u. 26-28
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

44/2010
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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás

X Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

44/2010

sorszám
3

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

III / 3. Üzletek

44/2010

2534 Tát, Madách Imre u. 26-28 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Munkaruha szövet és textil kereskedés

alapterülete (m2):

333

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

Nyitvatartás ideje
Hétfõ

08:00 - tól

15:30 - ig

Kedd

08:00 - tól

15:30 - ig

Szerda

08:00 - tól

15:30 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

15:30 - ig

Péntek

08:00 - tól

15:30 - ig

Szombat

- tól

- ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Kósa és Társa Bt

címe:

2534 Tát, Fõ út 74

székhelye:

2500 Esztergom, Hõsök tere 6.

45/2010

1106004070

cégjegyzékszáma:

236580135233212

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2000.12.08.

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

45/2010

2534 Tát, Fõ út 74.
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

45/2010
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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

45/2010

sorszám
7

megnevezés
Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

13

Festék, lakk

14

Vasáru, barkács, és építési anyag

15

Szaniteráru

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

29

Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny

37

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

III / 3. Üzletek

45/2010

2534 Tát, Fõ út 74. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Táti Color

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

20

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

Hétfõ

08:00 - tól

16:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

16:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

16:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

11:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Grantisz Kft

címe:

2534 Tát, Szent István útr 25

székhelye:

2536 Nyergesújfalu, Felszabadulás tér 59

cégjegyzékszáma:

48/2010

1109011647

137400674941113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2009.05.06.

módosítása:

2013.08.29.

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

48/2010

2534 Tát, Szent István út 25
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

48/2010
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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

48/2010
megnevezés

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)

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)

17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18

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

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

27

Játékáru

30

Virág és kertészeti cikk

43

Emlék- és ajándéktárgy

III / 3. Üzletek

48/2010

2534 Tát, Szent István út 25 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Üzlet elnevezése:

1001 aprócikk

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

50

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

Hétfõ

09:00 - tól

17:00 - ig

Kedd

09:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

09:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

09:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

09:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

14:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Üzlet elnevezése:

1001 Aprócikk

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

20

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

Hétfõ

09:00 - tól

17:00 - ig

Kedd

09:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

09:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

09:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

09:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

14:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Üzlet elnevezése:

totó-lottó

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje
20

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

2006.10.04.

Hétfõ

09:00 - tól

17:00 - ig

Kedd

09:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

09:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

09:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

09:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

14:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

82

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Bognárné Pap Mária

címe:

2534 Tát, Szent István u. 14.

székhelye:

2534 Tát, Hunyadi J.u. 13.

49/2010

cégjegyzékszáma:

654454714799231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

ES 550752

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2009.08.28.

módosítása:

2011.09.14.

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

49/2010

2534 Tát, Szent István u. 14.
Mozgóbolt esetén a mûködési terület és az útvonal jegyzéke:

Magyarország területe

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

83

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

20.7/1-432/3/2011 KEM Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi Igazgatóság Esztergomi Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszerellenõrzõ Hivatala
1.1 hideg-meleg étel termékkörben kürtös kalács
Tesco külsõ területén elhelyezett pavilonban 1.1 hideg-meleg étel termékkörben kürtöskalács készítés és
forgalmazás. KE-011/1-106/3/2014 KEM Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és
Élelmiszer-ellenörzõ hivatal visszavonásig érvényes. 2014.04.23.

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

49/2010
Az üzletben folytatnak

Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Igen

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
X

Vendéglátás

Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

49/2010
megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.8

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9

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

III / 2. Jövedéki termékek

49/2010

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
84

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

49/2010
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

mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

49/2010

sorszám

megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.8

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9

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

III / 2. Jövedéki termékek

49/2010

megnevezés
sör
bor

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

49/2010
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

49/2010
megnevezés
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1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.8

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9

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

III / 2. Jövedéki termékek

49/2010

megnevezés
sör
bor

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

49/2010
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

közterületi értékesítés

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

49/2010
megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.8

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9

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

III / 2. Jövedéki termékek

49/2010

megnevezés
sör
bor
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III / 3. Üzletek

49/2010

2534 Tát, Szent István u. 14. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

kÜRTÖSKALÁCS

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

6

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

Hétfõ

08:00 - tól

10:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

10:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

10:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

10:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

10:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

10:00 - ig

Vasárnap

08:00 - tól

10:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Rulin Kft

címe:

2534 Tát, Fõ út 148

székhelye:

2534 Tát, Balassa Bálint u. 5.

cégjegyzékszáma:

53/2010

1109015921

statisztikai szám:

149032984759113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2009.11.16.

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

53/2010

2534 Tát, Fõ út 148
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

53/2010

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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

53/2010
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)
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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

11

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

18

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

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

25

Óra- és ékszer

27

Játékáru

29

Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny

30

Virág és kertészeti cikk

43

Emlék- és ajándéktárgy

III / 3. Üzletek

53/2010

2534 Tát, Fõ út 148 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Zsuzsi kereskedés

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

40

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

Hétfõ

08:00 - tól

16:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

16:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

16:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

89

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Jáber-Ker Kft

címe:

2534 Tát, Bécsi út 35-36

székhelye:

2081 Piliscsaba, Fõ út 131

cégjegyzékszáma:

55/2010

1309089325

127309864711113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2008.11.05.

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

55/2010

2534 Tát, Bécsi út 35-36
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

55/2010
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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás

X Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

55/2010
megnevezés

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)

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)

5

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

6

Lábbeli- és bõráru

7

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

8

Hangszer

11

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

16

Könyv
91

17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18

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

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

27

Játékáru

30

Virág és kertészeti cikk

32

Állateledel, takarmány

38

Fotócikk

42

Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43

Emlék- és ajándéktárgy

45

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

III / 2. Jövedéki termékek

55/2010

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek

55/2010

2534 Tát, Bécsi út 35-36 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Üzlet elnevezése:

CBA XL Cassh and Carry

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

1462

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

Hétfõ

06:30 - tól

19:00 - ig

Kedd

06:30 - tól

20:00 - ig

Szerda

06:30 - tól

20:00 - ig

Csütörtök

06:30 - tól

20:00 - ig

Péntek

06:30 - tól

20:00 - ig

Szombat

06:30 - tól

17:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Brilla és Tischner BT

címe:

2534 Tát, Szent István u. 27

székhelye:

2534 Tát József Attila u. 4.

cégjegyzékszáma:

58/2010

1106001433

statisztikai szám:

236121761581212

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1996.05.01.

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.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

58/2010

2534 Tát, Szent István u. 27.
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)

KE-101I-1/2/2014 KEM Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi Igazgatóság Esztergomi
Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenörzõ Hivatala Esztergom, Széchenyi tér 6. külön engedélye:
fõzõkonyhára és rendezvényekre szól
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II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

58/2010
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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
X

Vendéglátás

Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

58/2010
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)

III / 2. Jövedéki termékek

58/2010

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
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dohánygyártmány

III / 3. Üzletek

58/2010

2534 Tát, Szent István u. 27. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

étkeztetés

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

120

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

Hétfõ

06:00 - tól

14:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

14:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

14:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

14:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

14:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

14:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Bodrogai Ferencné

címe:

2534 Tát, Fõ út 66

székhelye:

2541 Lábatlan, Rákóczi u. 98

59/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

486007704764231
488

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1996.05.01.

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.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

59/2010

2534 Tát, Fõ út 66
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

59/2010

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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám
26

59/2010
megnevezés

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

III / 3. Üzletek

59/2010

2534 Tát, Fõ út 66 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
97

Üzlet elnevezése:

Blinker Horgászbolt

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

28

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

Hétfõ

08:00 - tól

16:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

16:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

16:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Szabó István

címe:

2534 Tát, Fõ út 120/c

székhelye:

2534 Tát, Fõ út 120/c

63/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

484793695222231
14555

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2005.01.01.

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.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

63/2010

2534 Tát, Fúõ út 120/c
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

63/2010

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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

megnevezés

1.5

Hús-és hentesáru

1.6

Hal

1.10

63/2010

Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)
99

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

1.11

III / 3. Üzletek

63/2010

2534 Tát, Fúõ út 120/c kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Húsbolt

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje
56

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

Hétfõ

07:00 - tól

16:00 - ig

Kedd

07:00 - tól

16:00 - ig

Szerda

07:00 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

07:00 - tól

16:00 - ig

Péntek

07:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

07:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Kõbazár Bt

címe:

2534 Tát, Bécsi út 31/B

székhelye:

2534 Tát, Bécsi út 31/B

cégjegyzékszáma:

66/2010

1106007722

statisztikai szám:

211508255221212

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2006.04.25.

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

66/2010

2534 Tát, Bécsi út 31/B
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

66/2010

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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám
15

66/2010
megnevezés

Szaniteráru

III / 3. Üzletek

66/2010

2534 Tát, Bécsi út 31/B kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Üzlet elnevezése:

Kõbazár

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje
420

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

Hétfõ

08:00 - tól

16:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

16:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

16:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Mechler Kft

címe:

2534 Tát, Fõ út 74.

székhelye:

2534 Tát,Petõfi Sándor u. 15.

cégjegyzékszáma:

67/2010

1109007687

statisztikai szám:

124891925246113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2000.07.19.

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

67/2010

2534 Tát Fõ út 74
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

67/2010

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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám
9

67/2010
megnevezés

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

III / 3. Üzletek

67/2010

2534 Tát Fõ út 74 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Üzlet elnevezése:

Villanymotor szivattyú szaküzlet

alapterülete (m2):

40

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

Nyitvatartás ideje
Hétfõ

08:00 - tól

16:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

16:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

16:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Drexler Zoltán

címe:

2534 Tát, Fõ út 167

székhelye:

2534 Tát, Fõ út 167

69/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

484117521581231
ES 382535

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.07.31.

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

69/2010

2534 Tát, Fõ út 167
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

69/2010

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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám
1.8

69/2010
megnevezés

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

III / 3. Üzletek

69/2010

2534 Tát, Fõ út 167 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
105

Üzlet elnevezése:

Drexler pékség

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

12

Hétfõ

04:30 - tól

11:00 - ig

Kedd

04:30 - tól

11:00 - ig

Szerda

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

- tól

- ig

Csütörtök

04:30 - tól

11:00 - ig

Péntek

04:30 - tól

21:30 - ig

Szombat

05:00 - tól

11:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Kiss Zsolt

címe:

2534 Tát, Fõ út 62

székhelye:

2534 Tát, Fõ út 163

70/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

632254424799231
ES 550912

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2002.08.27.

módosítása:

2011.06.24.

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

70/2010

2534 Tát Fõ út 163
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

70/2010

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám
14

70/2010
megnevezés

Vasáru, barkács, és építési anyag

III / 3. Üzletek

70/2010

2534 Tát Fõ út 163 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Üzlet elnevezése:

Nyílászáró Mintaterem

alapterülete (m2):

18

Nyitvatartás ideje

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

Hétfõ

08:00 - tól

16:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

16:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

16:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Reiber Józsefné

címe:

2534 Tát, Ifjúság u. 34.

székhelye:

2534 Tát, Ifjúság u. 34.

71/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

484487635530231
ES 382551

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1996.05.01.

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.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

71/2010

2534 Tát, Ifjúság u. 34.
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

71/2010

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

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
X

Igen

Igen

Vendéglátás

Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

71/2010
megnevezés

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)
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III / 2. Jövedéki termékek

71/2010

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek

71/2010

2534 Tát, Ifjúság u. 34. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Marika presszó

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

100

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

Hétfõ

14:00 - tól

23:00 - ig

Kedd

14:00 - tól

23:00 - ig

Szerda

14:00 - tól

23:00 - ig

Csütörtök

14:00 - tól

23:00 - ig

Péntek

14:00 - tól

02:00 - ig

Szombat

14:00 - tól

02:00 - ig

Vasárnap

14:00 - tól

23:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Balázs Lõrinc

címe:

2534 Tát, Fõ út 126

székhelye:

2534 Tát, Fõ út 126

72/2010

cégjegyzékszáma:

484020914759231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

ES 301145

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2003.12.17.

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

72/2010

2534 Tát Fõ út 126
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

72/2010
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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

72/2010

sorszám

megnevezés

14

Vasáru, barkács, és építési anyag

49

Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék

50

Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék

III / 3. Üzletek

72/2010

2534 Tát Fõ út 126 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Mûszaki kereskedés

alapterülete (m2):

80

Nyitvatartás ideje

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

Hétfõ

08:00 - tól

17:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Gábrielvas 76 Kft

címe:

2534 Tát, Külterület 07/19 hrsz

székhelye:

2522 Dág, Deák Ferenc u 105

cégjegyzékszáma:

73/2010

1109014037

143877354752113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2008.09.08.

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

73/2010

2534 Tátkülterület 07/19
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

113

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

73/2010
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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

73/2010

sorszám
14

megnevezés
Vasáru, barkács, és építési anyag

III / 3. Üzletek

73/2010

2534 Tátkülterület 07/19 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Vasbolt

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje
20

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

Hétfõ

07:00 - tól

16:00 - ig

Kedd

07:00 - tól

16:00 - ig

Szerda

07:00 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

07:00 - tól

16:00 - ig

Péntek

07:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

07:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Czuth Zoltán

címe:

2534 Tát, Árpád u. 22.

székhelye:

2534 Tát, Árpád u. 22.

75/2010

cégjegyzékszáma:

645155887490231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

ES 117604

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2006.06.01.

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.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

75/2010

2534 Tát árpád u. 22
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

75/2010
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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

75/2010

sorszám

megnevezés

49

Személygépjármû és egyéb gépjármû-alkatrész és -tartozék

50

Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék

59

kerékpár és alkatrészei

III / 3. Üzletek

75/2010

2534 Tát árpád u. 22 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Zoli kerékpár, gépjármûalkatrész

alapterülete (m2):

70

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

Nyitvatartás ideje
Hétfõ

08:00 - tól

17:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Tisch és Társa Bt

címe:

2534 Tát, Fõ út 56

székhelye:

2534 Tát, Fõ út 56

76/2010

1106008175

cégjegyzékszáma:

214662545233212

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.08.01.

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.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

76/2010

2534 Tát, Árpád u. 56.
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

76/2010
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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

76/2010

sorszám
20

megnevezés
Illatszer, drogéria

III / 3. Üzletek

76/2010

2534 Tát, Árpád u. 56. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

RIA drogéria

alapterülete (m2):

16

Nyitvatartás ideje

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

Hétfõ

08:00 - tól

17:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Borosházi Oszkár

címe:

2534 Tát, Fõ út 104

székhelye:

2534 Tát, Fõ út 104

79/2010

cégjegyzékszáma:

484842535610231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

ES 301120

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1991.05.01.

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.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

79/2010

2534 Tát, Fõ út 104
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

79/2010
Az üzletben folytatnak

Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
X

Igen

Igen

Vendéglátás

Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

79/2010
megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.9

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

2

Dohányterméket kiegészítõ termék

III / 2. Jövedéki termékek

79/2010

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
dohánygyártmány

III / 3. Üzletek

79/2010

2534 Tát, Fõ út 104 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Üzlet elnevezése:

GOLD FARM

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

32

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

Hétfõ

18:00 - tól

21:00 - ig

Kedd

18:00 - tól

21:00 - ig

Szerda

18:00 - tól

21:00 - ig

Csütörtök

18:00 - tól

21:00 - ig

Péntek

18:00 - tól

21:00 - ig

Szombat

18:00 - tól

21:00 - ig

Vasárnap

09:00 - tól

20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Tóth Tibor Balázs

címe:

2534 Tát, József Attila u.

székhelye:

2534 Tát,Bem u.9

81/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

488313325246231
ES 490223

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.08.01.

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.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

81/2010

2534 Tát, József Attila u.
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

81/2010

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám
14

81/2010
megnevezés

Vasáru, barkács, és építési anyag

III / 3. Üzletek

81/2010

2534 Tát, József Attila u. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Üzlet elnevezése:

PINUS fakereskedés

alapterülete (m2):

60

Nyitvatartás ideje

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

Hétfõ

08:00 - tól

16:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

16:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

16:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Táti Termelõszövetkezet

címe:

2534 Tát, Hõsök tere 2.

székhelye:

2534 Tát, Hõsök tere 2.

cégjegyzékszáma:

82/2010

1102000869

statisztikai szám:

100630390130124

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.09.03.

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.

123

II. A kereskedelmi tevékenység helye

82/2010

2534 Tát, Hõsök tere 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)
- 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

82/2010

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

közvetlen értékesítés

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám
1.9

82/2010
megnevezés

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

III / 3. Üzletek

82/2010

2534 Tát, Hõsök tere 2. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Üzlet elnevezése:

Gesztenyeüzem

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

1000

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

Hétfõ

00:00 - tól

00:00 - ig

Kedd

00:00 - tól

00:00 - ig

Szerda

00:00 - tól

00:00 - ig

Csütörtök

00:00 - tól

00:00 - ig

Péntek

00:00 - tól

00:00 - ig

Szombat

00:00 - tól

00:00 - ig

Vasárnap

00:00 - tól

00:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Péterváry László

címe:

2534 Tát, Babits Mihály u.

székhelye:

2534 Tát, Babits Mihály u.

83/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

484463694544231
ES 065939

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

1997.09.01.

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.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

83/2010

2534 Tát Babits Mihály u.
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

83/2010

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám
14

83/2010
megnevezés

Vasáru, barkács, és építési anyag

III / 3. Üzletek

83/2010

2534 Tát Babits Mihály u. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Üzlet elnevezése:

Üvegkereskedés

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

150

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

Hétfõ

07:00 - tól

15:00 - ig

Kedd

07:00 - tól

15:00 - ig

Szerda

07:00 - tól

15:00 - ig

Csütörtök

07:00 - tól

15:00 - ig

Péntek

07:00 - tól

15:00 - ig

Szombat

- tól

- ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Szabó Roland Andor

címe:

2534 Tát, Juhász Gyula u. 1.

székhelye:

2113 Erdõkertes, Rákóczi u. 10.

85/2010

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

600340388299231
ES 520206

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2010.02.18.

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

85/2010

2534 Tát, Juhász Gyula u. 1
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

85/2010

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

85/2010
megnevezés

30

Virág és kertészeti cikk

40

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

41

Temetkezési kellék
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43

Emlék- és ajándéktárgy

III / 3. Üzletek

85/2010

2534 Tát, Juhász Gyula u. 1 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

virág ajándék

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

8

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

Hétfõ

08:00 - tól

16:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

16:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

16:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

09:00 - tól

13:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Sajó Kft

címe:

2534 Tát, Fekete István u. 12.

székhelye:

2921 Komárom, Fok u. 58.

cégjegyzékszáma:

87/2010

1109012994

statisztikai szám:

140844257430113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2010.03.19.

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

87/2010

2534 Tát, Fekete István u. 12.
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)

. friss hús, friss halászati termék,tej,tejtermék,cukrászati készítmény
KEM Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóság esztergomi kerületi
állategészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatal
engedélyszám: 20.7/55-49/2/2011
hatálya:visszavonásig
KE-011/55-086/2/2014 külön engedély a KEM Kormányhivatal esztergomi járási hivatal járási állategészségügyi és
élelmiszer-ellenörzõ Hivatal rendezvény kitelepüléshez. (3688/2014 iktatószám)
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II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

87/2010
Az üzletben folytatnak

Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Igen

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
X

Vendéglátás

Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

87/2010
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

87/2010

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ

III / 3. Üzletek

87/2010

2534 Tát, Fekete István u. 12. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Üzlet elnevezése:

Retro Grill Cafe

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

80

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

24

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

2010.03.19.

Hétfõ

10:00 - tól

22:00 - ig

Kedd

10:00 - tól

22:00 - ig

Szerda

10:00 - tól

22:00 - ig

Csütörtök

10:00 - tól

22:00 - ig

Péntek

10:30 - tól

23:00 - ig

Szombat

10:30 - tól

23:00 - ig

Vasárnap

10:00 - tól

22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Assist-Trend Kft

címe:

2534 Tát, Törökvész út 7

székhelye:

2535 Mogyorósbánya, Felszabadulás út 19.

cégjegyzékszáma:

92/2010

1109009457

statisztikai szám:

130844605147113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2010.09.09.

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

92/2010

Tát, Törökvész út 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)
- 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

92/2010

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

Vendéglátás

X Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

92/2010
megnevezés

18

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

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru
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III / 3. Üzletek

92/2010

Tát, Törökvész út 7. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Assist-Trend Pilis KFT

alapterülete (m2):

348

Nyitvatartás ideje

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

Hétfõ

08:00 - tól

16:30 - ig

Kedd

08:00 - tól

16:30 - ig

Szerda

08:00 - tól

16:30 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

16:30 - ig

Péntek

08:00 - tól

16:30 - ig

Szombat

- tól

- ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Pinus Kft

címe:

2534 Tát, József Attila u. 35

székhelye:

2534 Tát, Esze Tamás u. 10.

cégjegyzékszáma:

3/2011

1109018318

statisztikai szám:

232827004778113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2011.03.29.

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

3/2011

2534 Tát, József Attila u.35
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

3/2011

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

3/2011
megnevezés

14

Vasáru, barkács, és építési anyag

15

Szaniteráru
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III / 3. Üzletek

3/2011

2534 Tát, József Attila u.35 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

PINUS FAKERESKEDÉS

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

60

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

2011.03.29.

Hétfõ

07:00 - tól

16:00 - ig

Kedd

07:00 - tól

16:00 - ig

Szerda

07:00 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

07:00 - tól

16:00 - ig

Péntek

07:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Geró 2005 BT

címe:

2534 Tát, Árpád u. 9.

székhelye:

2534 Tát, Árpád u. 9.

cégjegyzékszáma:

7/2011

1106009283

statisztikai szám:

221328394711212

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2011.04.18.

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

7/2011

2534 Tát, Fõ út 126/B
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

7/2011

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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

7/2011
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
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1.7

Zöldség- és gyümölcs

1.8

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9

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

1.11
32

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

III / 2. Jövedéki termékek

7/2011

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek

7/2011

2534 Tát, Fõ út 126/B kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Zöldség-gyümölcs

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

41,5

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

2011.04.18.

Hétfõ

08:00 - tól

16:00 - ig

Kedd

07:30 - tól

16:30 - ig

Szerda

07:30 - tól

16:30 - ig

Csütörtök

07:30 - tól

16:30 - ig

Péntek

07:00 - tól

18:00 - ig

Szombat

07:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Rollandbuy Hungary Kft

címe:

2534 Tát, Tulipán u. 4.

székhelye:

2534 Tát, Tulipán u. 4.

10/2011

1109017988

cégjegyzékszáma:

231148054791113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2011.05.31.

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

10/2011

2534 Tát, Tulipán 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)
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

139

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

10/2011
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

10/2011

sorszám

megnevezés

20

Illatszer, drogéria

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

10/2011
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
20

10/2011
megnevezés

Illatszer, drogéria

III / 3. Üzletek

10/2011

2534 Tát, Tulipán u. 4. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Üzlet elnevezése:

internetes áruház

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

20

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

2011.05.31.

Hétfõ

09:00 - tól

16:00 - ig

Kedd

09:00 - tól

16:00 - ig

Szerda

09:00 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

09:00 - tól

16:00 - ig

Péntek

09:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Szakmár Gabriella

címe:

2534 Tát, Árpád utca 119.

székhelye:

2534 Tát, Árpád utca 119.

13/2011

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

609349764791231
25133489

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2011.08.25.

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

13/2011

2534 Tát, Árpád u. 119
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:

Magyarország egész területe
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

13/2011

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

csomagküldõ kereskedelem

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

13/2011
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)
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5

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

6

Lábbeli- és bõráru

9

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

16

Könyv

26

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

27

Játékáru

29

Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny

42

Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43

Emlék- és ajándéktárgy

45

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

46

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Pozsonyiné Keleti Lilla

címe:

2534 Tát, Fõ út 120

székhelye:

2534 Tát, Vörösmarty u. 32

2/2012

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

657687344771231
27086900

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2012.01.24.

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

2534 Tát, Fõ út 120
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

2/2012

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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

2/2012
megnevezés

4

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

6

Lábbeli- és bõráru

11

Audiovizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb)
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19

Számítógépes hardver- és szoftver termék

III / 3. Üzletek

2/2012

2534 Tát, Fõ út 120 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Cipõbolt és PC sarok

alapterülete (m2):

30

Nyitvatartás ideje

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

2012.01.24.

Hétfõ

09:00 - tól

16:30 - ig

Kedd

09:00 - tól

16:30 - ig

Szerda

09:00 - tól

16:30 - ig

Csütörtök

09:00 - tól

16:30 - ig

Péntek

09:00 - tól

16:30 - ig

Szombat

09:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Aubéli Józsefné

címe:

2534 Tát, Ifjúság u.32.

székhelye:

2534 Tát, Ifjúság u.32.

6/2012

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

28182085

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2012.04.18.

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

6/2012

2534 Tát, Ifjúság u. 32.
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

6/2012

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

Igen

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
X

Vendéglátás

Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

6/2012
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)
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III / 2. Jövedéki termékek

6/2012

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

6/2012

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

Igen

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

közterületi értékesítés

X Kiskereskedelem
X

Vendéglátás

Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

6/2012
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)

III / 2. Jövedéki termékek

6/2012

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék
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III / 3. Üzletek

6/2012

2534 Tát, Ifjúság u. 32. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Horgász Vadász sörözõ

alapterülete (m2):

100

Nyitvatartás ideje

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

2012.04.17.

Hétfõ

07:00 - tól

20:00 - ig

Kedd

07:00 - tól

20:00 - ig

Szerda

07:00 - tól

20:00 - ig

Csütörtök

07:00 - tól

20:00 - ig

Péntek

07:00 - tól

20:00 - ig

Szombat

07:00 - tól

20:00 - ig

Vasárnap

07:00 - tól

20:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Pápa Krisztián

címe:

2534 Tát, Béla király u. 3

székhelye:

2534 Tát, Béla király u. 3

9/2012

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

658108864799231
27676485

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2012.07.18.

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

9/2012

2534 Tát, Béla király u. 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)
- 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

9/2012

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

9/2012
megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.9

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

I. A kereskedõ
neve:

Veszter - 2011 Kft

címe:

2534 Tát, Depó 07/18 hrsz

székhelye:

2534 Tát, Depó 07/18 hrsz

11/2012

1109019983

cégjegyzékszáma:

238182004759113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2012.09.28.

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

11/2012

2534 Tát, Depó 07/18
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

11/2012
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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

11/2012
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

16

Könyv

27

Játékáru

42

Díszmûáru, mûalkotás, népmûvészeti és iparmûvészeti áru

43

Emlék- és ajándéktárgy

46

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

III / 3. Üzletek

11/2012

2534 Tát, Depó 07/18 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Üzlet elnevezése:

Bútorbolt

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje
570

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

2012.09.27.

Hétfõ

09:00 - tól

17:00 - ig

Kedd

09:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

09:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

09:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

09:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

09:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Felber Anikó

címe:

2534 Tát, Munkácsy u. 1

székhelye:

2534 Tát, Munkácsy u. 1

12/2012

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

659383841413231
29842487

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2012.10.04.

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.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

12/2012

2534 Tát, Munkácsy u. 1
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)

XII-1-002/1-413/3/2012 számú 2012.11.07-én kelt határozat
KEM Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi Igazgatóság
1.l1 termékkörben lángos, hot-dog , hamburger, meleg szendvics, sült hurka, sült kolbász
visszavonásig érvényes
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II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

12/2012
Az üzletben folytatnak

Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Igen

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
X

Vendéglátás

Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

12/2012
megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.8

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9

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

III / 2. Jövedéki termékek

12/2012

megnevezés
sör
bor

III / 3. Üzletek

12/2012

2534 Tát, Munkácsy u. 1 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Üzlet elnevezése:

Anikó Büfé

alapterülete (m2):

8

Nyitvatartás ideje

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

2012.10.04.

Hétfõ

05:30 - tól

19:00 - ig

Kedd

05:30 - tól

19:00 - ig

Szerda

05:30 - tól

19:00 - ig

Csütörtök

05:30 - tól

19:00 - ig

Péntek

05:30 - tól

19:00 - ig

Szombat

05:30 - tól

13:00 - ig

Vasárnap

06:00 - tól

10:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Salkovics Beáta

címe:

2534 Tát, Jókai u. 16

székhelye:

2534 Tát, Jókai u. 16

13/2012

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

609759044722231
25693080

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2011.10.14.

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

13/2012

2534 Tát, Jókai u. 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

13/2012

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

13/2012
megnevezés

1.5

Hús-és hentesáru

59

füstölt húskészítmény, töltelékáru
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III / 3. Üzletek

13/2012

2534 Tát, Jókai u. 16 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Mangalica finomságok mintaboltja

alapterülete (m2):

12

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

2011.10.14.

Nyitvatartás ideje
Hétfõ

- tól

- ig

Kedd

- tól

- ig

Szerda

- tól

- ig

Csütörtök

- tól

- ig

Péntek

- tól

- ig

Szombat

08:00 - tól

Vasárnap

- tól

12:00 - ig
- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Megyei László

címe:

2534 Tát, Árpád u. 18.

székhelye:

2534 Tát, Árpád u. 18.

14/2012

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

484850034782231
6638961

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2012.10.16.

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

14/2012

2534 Tát, Árpád u. 18
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

14/2012

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

vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám
1.7
7
46

14/2012
megnevezés

Zöldség- és gyümölcs
Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk
Használtcikk (használt könyv, ruházati cikk, sportszer, bútor, egyéb használtcikk, régiség)
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II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

14/2012
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

X Kiskereskedelem

üzleten kívüli kereskedelem

Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

14/2012

sorszám

megnevezés

1.7

Zöldség- és gyümölcs

7

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

46

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

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Pinus Kft

címe:

2534 Tát, Esze Tamás 10.

székhelye:

2534 Tát, Esze Tamás 10.

cégjegyzékszáma:

2/2013

1109018318

statisztikai szám:

232827004778113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2013.02.27.

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.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

2/2013

2534 Tát, József Attila u. 35.
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

2/2013

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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám
24

2/2013
megnevezés

Palackos gáz

III / 3. Üzletek

2/2013

2534 Tát, József Attila u. 35. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
160

Üzlet elnevezése:

Pinus Építõanyag kereskedés

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

200

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

2012.02.27.

Hétfõ

07:00 - tól

16:00 - ig

Kedd

07:00 - tól

16:00 - ig

Szerda

07:00 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

07:00 - tól

16:00 - ig

Péntek

07:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

07:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Wolf-süti Kft

címe:

2534 Tát, Rózsa u. 7

székhelye:

2534 Tát, Rózsa u. 7

cégjegyzékszáma:

3/2013

1109017880

statisztikai szám:

230746681071113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2013.02.27.

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.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

3/2013

2534 Tát, Fõ út 110
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

3/2013

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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám
1.8

3/2013
megnevezés

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

III / 3. Üzletek

3/2013

2534 Tát, Fõ út 110 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Üzlet elnevezése:

Farkas pékség mintaboltja

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

40

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

2013.02.27.

Hétfõ

05:00 - tól

10:00 - ig

Kedd

05:00 - tól

10:00 - ig

Szerda

05:00 - tól

10:00 - ig

Csütörtök

05:00 - tól

10:00 - ig

Péntek

05:00 - tól

10:00 - ig

Szombat

05:00 - tól

10:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

ALLATIVUS Kft

címe:

2534 Tát, Kálmán Imre uj. 1

székhelye:

2534 Tát, Kálmán Imre uj. 1

cégjegyzékszáma:

4/2013

1109021498

statisztikai szám:

242845614776113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2013.03.28.

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

Tát, Kálmán Imre u. 1
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

4/2013

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

közvetlen értékesítés

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

4/2013
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)
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6

Lábbeli- és bõráru

14

Vasáru, barkács, és építési anyag

16

Könyv

31

Kedvtelésbõl tartott állat

32

Állateledel, takarmány

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

4/2013
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

csomagküldõ kereskedelem

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

4/2013
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)

6

Lábbeli- és bõráru

14

Vasáru, barkács, és építési anyag

16

Könyv

31

Kedvtelésbõl tartott állat

32

Állateledel, takarmány
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Flór-Pet Kft

címe:

2534 Tát, Fõ út 42

székhelye:

2534 Tát, Rózsa u. 7

6/2013

1109021547

cégjegyzékszáma:

242962254711113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2013.05.03.

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.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

6/2013

2534 Tát, Rózsa u. 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
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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

KE-011/1-202/4/2013 KEM Kormányhivatal Járási állategészségügyi és élelmiszerellenõrzõ hivatal Esztergom, 1.10
termékkörben hûtendõ tejet, tejtermétket forgalmazhat.
2013.05.08

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

6/2013
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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

6/2013
megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.3

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

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)

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

III / 2. Jövedéki termékek

6/2013

megnevezés
alkoholtermék
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sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek

6/2013

2534 Tát, Rózsa u. 7 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Elemózsia

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

40

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

2013.05.03.

Hétfõ

06:00 - tól

18:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

18:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

18:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

18:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

18:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

08:00 - tól

10:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Cocaj Pékség Kft

címe:

2534 Tát, Fõ út 120

székhelye:

2534 Tát, Fõ út 120

cégjegyzékszáma:

8/2013

1109021433

statisztikai szám:

242678651071113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2013.05.28.

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

8/2013

2534 Tát, Fõ út 120.
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

8/2013

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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.8

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.10

8/2013

Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb)
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III / 3. Üzletek

8/2013

2534 Tát, Fõ út 120. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

COCAJ PÉKSÉG

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

178

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

2013.05.28.

Hétfõ

05:00 - tól

21:00 - ig

Kedd

05:00 - tól

21:00 - ig

Szerda

05:00 - tól

21:00 - ig

Csütörtök

05:00 - tól

21:00 - ig

Péntek

05:00 - tól

21:00 - ig

Szombat

05:00 - tól

21:00 - ig

Vasárnap

05:00 - tól

21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Atreyu Kft

címe:

2534 Tát, Móricz Zsigmond u. 13

székhelye:

2500 Esztergom, Irinyi János u. 10.

cégjegyzékszáma:

11/2013

1109020544

statisztikai szám:

239510005630113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2013.08.13.

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.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

11/2013

2534 Tát, Móricz Zs.13.
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)

KE-011/1-134/2/2014 KEM Kormányhivatal Esztergomi JÁrási Hivatal Járási Állategészsésgügyi és Élelmiszerellenõrzõ Hivatal 1.1 termékkörben hamburgert, hot-dogot, melegszendvicset gyorsfagyasztott alapanyagok
felhasználásával készithet,
visszavonásig érvényes
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II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

11/2013
Az üzletben folytatnak

Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Igen

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
X

Vendéglátás

Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

11/2013
megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

1.9

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

III / 2. Jövedéki termékek

11/2013

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek

11/2013

2534 Tát, Móricz Zs.13. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Üzlet elnevezése:

Kugli sörözõ

alapterülete (m2):

90

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

Nyitvatartás ideje

45

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

2013.08.13.

Hétfõ

08:00 - tól

23:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

23:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

23:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

23:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

02:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

02:00 - ig

Vasárnap

08:00 - tól

23:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

II. A kereskedelmi tevékenység helye

11/2013

2534 Tát, Móricz Zsigmond u. 13.
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

11/2013
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

X Kiskereskedelem

üzleten kívüli kereskedelem

Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

11/2013

sorszám

megnevezés

30

Virág és kertészeti cikk

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Schneiderland Kft

címe:

2534 Tát, Bécsi út 37

székhelye:

2536 Nyergesújfalu, Paskom u. 48.

cégjegyzékszáma:

12/2013

statisztikai szám:

1109021903

246481964721113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2013.07.09.

módosítása:

2016.03.12.

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

12/2013

2534 Tát,Bécsi út 37
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

12/2013

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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

12/2013
megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.7

Zöldség- és gyümölcs

1.8

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék
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1.9
1.11

Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukorkaáru, elõrecsomagolt fagylalt és jégkrém stb)
Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, száraztészta,
kávé, tea, fûszer, ecet, méz, bébiétel stb)

III / 3. Üzletek

12/2013

2534 Tát,Bécsi út 37 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

vitaminsarok

alapterülete (m2):

80

Nyitvatartás ideje

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

2013.07.09.

Hétfõ

07:00 - tól

07:00 - ig

Kedd

07:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

07:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

07:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

07:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

07:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

07:00 - tól

12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

12/2013

2534 Tát, Fõ út 97.
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

12/2013

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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám
1.7
1.11

12/2013
megnevezés

Zöldség- és gyümölcs
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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III / 3. Üzletek

12/2013

2534 Tát, Fõ út 97. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Vitaminsarok

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

45

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

2015.03.19.

Hétfõ

06:00 - tól

18:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

18:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

18:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

18:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

18:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

13:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Rózsahegyi Gabriella

címe:

2534 Tát, Fõ út 17

székhelye:

2534 Tát, Fõ út 17

13/2013

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

627789239602231
2644547

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2013.09.16.

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.

178

II. A kereskedelmi tevékenység helye

13/2013

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

13/2013

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

vásáron vagy piacon folytatott
kereskedelmi tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

13/2013
megnevezés

30

Virág és kertészeti cikk

43

Emlék- és ajándéktárgy

179

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

13/2013
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

X Kiskereskedelem

üzleten kívüli kereskedelem

Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

13/2013

sorszám

megnevezés

30

Virág és kertészeti cikk

43

Emlék- és ajándéktárgy

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

DEPOT BT

címe:

2534 Tát, Béla király u. 5

székhelye:

2534 Tát, Béla király u. 5

cégjegyzékszáma:

14/2013

1106008588

statisztikai szám:

217986874762212

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2013.11.12.

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

14/2013

2534 Tát, Béla király u. 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)
- 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

14/2013

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
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

csomagküldõ kereskedelem

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

14/2013
megnevezés

18

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

19

Számítógépes hardver- és szoftver termék

53

Irodagép, -berendezés, irodabútor
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

EMG-MOTORS KFT

címe:

2534 Tát, Fõ út 143

székhelye:

2500 Esztergom, Szegfû utca 1

1/2014

1109019261

cégjegyzékszáma:

235281674540113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2014.03.17.

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
2534 Tát

1/2014

Fõ út 143

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

1/2014
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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

1/2014

sorszám

megnevezés

50

Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

1/2014
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

megnevezés

50

Motorkerékpár, motorkerékpár-alkatrész és -tartozék

III / 3. Üzletek
2534 Tát

1/2014

1/2014

Fõ út 143 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Üzlet elnevezése:

Motoralkatrész kereskedés

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

9,5

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

2014.03.17.

Hétfõ

09:00 - tól

16:00 - ig

Kedd

09:00 - tól

16:00 - ig

Szerda

09:00 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

09:00 - tól

16:00 - ig

Péntek

09:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

- tól

- ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Szivek Ferencné

címe:

2534 Tát, Fõ út 2.

székhelye:

2500 Esztergom, Dobozi u. 18.

2/2014

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

665675295610231
36091970

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2014.03.26.

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

2/2014

2534 Tát, Fõ út 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

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

KE-011/1-111/3/2014 KOM Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszerellenörzõ Hivatal engedélye 1.1 és 1.4 termékkörben
visszavonásig érvényes.
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II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

2/2014
Az üzletben folytatnak

Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Igen

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
X

Vendéglátás

Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

2/2014
megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

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)

III / 2. Jövedéki termékek

2/2014

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek

2/2014

2534 Tát, Fõ út 2 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Üzlet elnevezése:

Öreg Halász Hotel Étterem

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

700

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

200

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

2014.03.26.

Hétfõ

11:00 - tól

22:00 - ig

Kedd

11:00 - tól

22:00 - ig

Szerda

11:00 - tól

22:00 - ig

Csütörtök

11:00 - tól

22:00 - ig

Péntek

11:00 - tól

22:00 - ig

Szombat

11:00 - tól

22:00 - ig

Vasárnap

11:00 - tól

22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Árendás Dávid

címe:

2534 Tát, Bécsi út 46

székhelye:

2534 Tát, Bécsi út 46

3/2014

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

651239134321231
13380270

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2014.05.29.

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

3/2014

2534 Tát, Bécsi út 46
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

3/2014

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

üzleten kívüli kereskedelem

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám
7

3/2014
megnevezés

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

188

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Babics Károlyné

címe:

2534 Tát, Fõ út 183/A

székhelye:

2534 Tát, Fõ út 183/A

4/2014

cégjegyzékszáma:

488622514776231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

6008831

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2014.05.29.

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

4/2014

2534 Tát, Fõ út 183/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

4/2014
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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám
1.3

4/2014
megnevezés

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

6

Lábbeli- és bõráru

7

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

14

Vasáru, barkács, és építési anyag

16

Könyv

26

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

27

Játékáru

30

Virág és kertészeti cikk

31

Kedvtelésbõl tartott állat

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)

40

Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk

43

Emlék- és ajándéktárgy

III / 3. Üzletek

4/2014

2534 Tát, Fõ út 183/A kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

190

Üzlet elnevezése:

Kriszta Virág és Gazdabolt

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

24

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

Hétfõ

09:00 - tól

12:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

14:00 - ig

Vasárnap

09:00 - tól

12:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Szûcs Tibor

címe:

2534 Tát, Árpád u.82.

székhelye:

2534 Tát, Árpád u. 82.

5/2014

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

36934507

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2014.07.02.

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

5/2014

2534 Tá, Árpád u. 82
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

5/2014

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

üzleten kívüli kereskedelem

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám
3

5/2014
megnevezés

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

I. A kereskedõ
neve:

Silver House Kft

címe:

2534 Tát, Tátika tér 1

székhelye:

1141 Budapest, Szuglói körvasút sor 109.2534 Tát, Tátika tér 1

6/2014

0109728402

cégjegyzékszáma:

133041394648113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2014.07.07.

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

6/2014

2534 Tát, Tátika tér 1.
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

6/2014
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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

6/2014
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

1.5

Hús-és hentesáru

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)

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

18

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

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

45

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

III / 2. Jövedéki termékek

6/2014

megnevezés
194

alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek

6/2014

2534 Tát, Tátika tér 1. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Spar Silver House

alapterülete (m2):

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

2014.07.07.

Hétfõ

06:30 - tól

19:30 - ig

Kedd

06:30 - tól

19:30 - ig

Szerda

06:30 - tól

19:30 - ig

Csütörtök

06:30 - tól

19:30 - ig

Péntek

06:30 - tól

19:30 - ig

Szombat

06:30 - tól

14:30 - ig

Vasárnap

06:30 - tól

14:30 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Europe World Aktív Kft

címe:

2534 Tát, Fõ út 161.

székhelye:

Budapest, Teréz krt. 3.

cégjegyzékszáma:

7/2014

1109937515

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2014.08.13.

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.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

7/2014

2534 Tát, Fõ út 161.
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

7/2014

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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

7/2014
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)
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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)

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

17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18

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

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

25

Óra- és ékszer

27

Játékáru

29

Tapéta, padlóburkoló, szõnyeg, függöny

30

Virág és kertészeti cikk

32

Állateledel, takarmány

43

Emlék- és ajándéktárgy

45

Kreatív-hobbi és dekorációs termék
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Ice Beach Kft

címe:

2534 Tát, Táti tó 0104

székhelye:

2534 Tát, Móricz Zs.u.6.

8/2014

1109013661

cégjegyzékszáma:

142859705630113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2014.12.11.

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

8/2014

2534 Tát, Táti tó 0104
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

8/2014
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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

8/2014

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)

III / 3. Üzletek

8/2014

2534 Tát, Táti tó 0104 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Táti Jégpálya

alapterülete (m2):

25

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

25

Nyitvatartás ideje

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

Hétfõ

16:00 - tól

18:00 - ig

Kedd

16:00 - tól

18:00 - ig

Szerda

16:00 - tól

18:00 - ig

Csütörtök

16:00 - tól

18:00 - ig

Péntek

16:00 - tól

18:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

18:00 - ig

Vasárnap

08:00 - tól

18:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Ice Beach Kft

címe:

2534 Tát, Táti tó 0104

székhelye:

2534 Tát, Móricz Zs.u.6.

9/2014

1109013661

cégjegyzékszáma:

142859705630113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2014.12.11.

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

9/2014

2534 Tát Táti tó 0104
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

9/2014
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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

9/2014

sorszám
26

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

III / 3. Üzletek

9/2014

2534 Tát Táti tó 0104 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Táti Sportszer bolt

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

12

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

Hétfõ

08:00 - tól

19:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

19:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

19:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

19:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

19:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

19:00 - ig

Vasárnap

08:00 - tól

19:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Ice Beach Kft

címe:

2534 Tát, Táti tó 0104

székhelye:

2534 Tát, Táti tó 0104

10/2014

1109013661

cégjegyzékszáma:

142859705630113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2014.12.11.

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

10/2014

2534 Tát, Táti tó 0104
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

202

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

10/2014
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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

10/2014
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

1.9

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

III / 2. Jövedéki termékek

10/2014

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek

10/2014

2534 Tát, Táti tó 0104 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Üzlet elnevezése:

Rönkház étterem

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

50

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

Hétfõ

- tól

- ig

Kedd

12:00 - tól

20:30 - ig

Szerda

12:00 - tól

20:30 - ig

Csütörtök

12:00 - tól

20:30 - ig

Péntek

12:00 - tól

20:30 - ig

Szombat

12:00 - tól

21:00 - ig

Vasárnap

12:00 - tól

16:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Mechoreca Kft

címe:

2534 Tát, Táti tó 0104

székhelye:

2534 Tát, Móricz Zs.u.6.

cégjegyzékszáma:

11/2014

1109018236

statisztikai szám:

231900475630113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2014.12.11.

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.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

11/2014

2534 Tát, Táti tó 0104
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

11/2014

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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

11/2014
megnevezés

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
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III / 2. Jövedéki termékek

11/2014

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek

11/2014

2534 Tát, Táti tó 0104 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

jég és rendezvénysátor

alapterülete (m2):

1000

Nyitvatartás ideje

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

Hétfõ

- tól

- ig

Kedd

- tól

- ig

Szerda

- tól

- ig

Csütörtök

- tól

- ig

Péntek

- tól

- ig

Szombat

- tól

- ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

UUTUUS CCJ Nemzetközi Kft

címe:

2534 Tát, Fõ út 145.

székhelye:

1149 Budapest, Egressy u. 23-25.
0109184435

cégjegyzékszáma:

1/2015

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2015.01.06.

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

1/2015

2534 Tát, Fõ út 145.
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

1/2015
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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

1/2015

sorszám

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

18

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

27

Játékáru

III / 3. Üzletek

1/2015

2534 Tát, Fõ út 145. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Kínai üzlet

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

100

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

2015.01.08.

Hétfõ

08:30 - tól

17:00 - ig

Kedd

08:30 - tól

17:00 - ig

Szerda

08:30 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

08:30 - tól

17:00 - ig

Péntek

08:30 - tól

17:00 - ig

Szombat

08:30 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Lamperthné Srutek Beáta

címe:

2534 Tát, József Attila u.23

székhelye:

2534 Tát, József Attila u.23

cégjegyzékszáma:

2/2015

668711454799231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

40136410

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2015.01.13.

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.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

2/2015

2534 Tát, József Attila u. 23
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

2/2015
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

X Kiskereskedelem

üzleten kívüli kereskedelem

Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

2/2015

sorszám

megnevezés

20

Illatszer, drogéria

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Eurofit Trading Kft

címe:

2534 Tát, Fõ út 2

székhelye:

3531 Miskolc, Kiss Ernõ u.23.

cégjegyzékszáma:

3/2015

statisztikai szám:

0509018970

117252024799113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2015.01.13.

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.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

3/2015

2534 Tát, Fõ út 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)
- 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

3/2015

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

üzleten kívüli kereskedelem

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám
28

3/2015
megnevezés

Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérõ, hallókészülék, ortopéd cipõ,
mankó stb)
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

STADA-BAU Kft

címe:

2534 Tát, Törökvész u. 25.

székhelye:

2541 Lábatlan, Kossuth l.u. 11.

cégjegyzékszáma:

4/2015

1109007444

119381432562113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2015.02.17.

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

4/2015

2534 Tát, Törökvész u. 25.
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

4/2015
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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

4/2015

sorszám
24

megnevezés
Palackos gáz

III / 3. Üzletek

4/2015

2534 Tát, Törökvész u. 25. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

palackos gáz lerakat

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

1440

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

2015.02.16.

Hétfõ

06:00 - tól

16:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

16:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

16:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Bazsajka Kft

címe:

2534 Tát, Béke tér 14-16

székhelye:

2531 Tokod, Munkácsy u. 8.

cégjegyzékszáma:

5/2015

1109024020

254072535630113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2015.11.05.

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

5/2015

2534 Tát, Béke tér 14-16
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)
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

5/2015
Az üzletben folytatnak

Megnevezése

A kereskedelmi
tevékenység jellege

szeszesital
kimérést

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

Igen

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
X

Vendéglátás

Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

5/2015
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)

III / 2. Jövedéki termékek

5/2015

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ
köztes alkoholtermék

III / 3. Üzletek

5/2015

2534 Tát, Béke tér 14-16 kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Üzlet elnevezése:

eszpresszó

alapterülete (m2):

40

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

Nyitvatartás ideje

20

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

2015.11.05.

Hétfõ

06:00 - tól

21:00 - ig

Kedd

06:00 - tól

21:00 - ig

Szerda

06:00 - tól

21:00 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

21:00 - ig

Péntek

06:00 - tól

21:00 - ig

Szombat

06:00 - tól

21:00 - ig

Vasárnap

07:00 - tól

21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Papírboltos Kft

címe:

2534 Tát, Fõ út 96.

székhelye:

2534 Tát, Fõ út 96.

cégjegyzékszáma:

6/2015

1109023540

statisztikai szám:

251699044762113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2015.04.07.

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.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

6/2015

2534 Tát, Fõ út 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)
- 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

6/2015

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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

6/2015
megnevezés

15

Szaniteráru

18

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

27

Játékáru
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43

Emlék- és ajándéktárgy

III / 3. Üzletek

6/2015

2534 Tát, Fõ út 96. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

papír-írószer-nyomtatvány

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

70

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

Hétfõ

08:00 - tól

16:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

16:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

16:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Dor-Jo-Ker Kft

címe:

2534 Tát, Fõ út 97.

székhelye:

25110 Dorog, Rákóczi út 14.

cégjegyzékszáma:

7/2015

1109005277

statisztikai szám:

111992524711113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2015.04.27.

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.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

7/2015

2534 Tát, Fõ út 97.
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

7/2015

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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

7/2015
megnevezés

1.5

Hús-és hentesáru

1.8

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9

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

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)

7

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

9

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

10

Audió- és videóberendezés

11

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

12

Telekommunikációs cikk

16

Könyv

17

Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

18

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

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

24

Palackos gáz

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)

46

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

III / 3. Üzletek

7/2015

2534 Tát, Fõ út 97. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Üzlet elnevezése:

Joker Csemege 6

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

340

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

2015.04.20.

Hétfõ

06:00 - tól

19:30 - ig

Kedd

06:00 - tól

19:30 - ig

Szerda

06:00 - tól

19:30 - ig

Csütörtök

06:00 - tól

19:30 - ig

Péntek

06:00 - tól

19:30 - ig

Szombat

06:00 - tól

16:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Autó4s Kft

címe:

2534 Tát, Fõ út 161.

székhelye:

2532 Tokodaltáró, Erkel Ferenc u. 13.

cégjegyzékszáma:

8/2015

1109023205

statisztikai szám:

250626944511113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2015.04.27.

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.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

8/2015

2534 Tát, Fõ út 161.
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

8/2015

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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

8/2015
megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
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1.9

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

III / 2. Jövedéki termékek

8/2015

megnevezés
alkoholtermék
sör
bor
pezsgõ

III / 3. Üzletek

8/2015

2534 Tát, Fõ út 161. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Enjoy Gyorsétterem

alapterülete (m2):
Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

Nyitvatartás ideje

91,5
10

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

2015.04.27.

Hétfõ

10:00 - tól

21:00 - ig

Kedd

10:00 - tól

21:00 - ig

Szerda

10:00 - tól

21:00 - ig

Csütörtök

10:00 - tól

21:00 - ig

Péntek

10:00 - tól

22:00 - ig

Szombat

10:00 - tól

24:00 - ig

Vasárnap

14:00 - tól

21:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Aida Ice Szalon Kft

címe:

2534 Tát, Fõ út 97.

székhelye:

2534 Tát, Fõ út 97.

9/2015

1109023553

cégjegyzékszáma:

251781395610113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2015.04.29.

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

9/2015

2534 Tát, Fõ út 97.
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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Külön engedélyhez kötött ker. tevékenységek (a III/5. pont alapján)

KE-011/ÁÉH/00002-251-2016
visszavonásig érvényes
1.4 helyben készült fagylalt

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

9/2015
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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
X

Vendéglátás

Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

9/2015
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)

III / 3. Üzletek

9/2015

2534 Tát, Fõ út 97. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

225

Üzlet elnevezése:

Aida cukrászda

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

125

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

30

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

2015.04.27.

Hétfõ

08:00 - tól

22:00 - ig

Kedd

08:00 - tól

22:00 - ig

Szerda

08:00 - tól

22:00 - ig

Csütörtök

08:00 - tól

22:00 - ig

Péntek

08:00 - tól

22:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

22:00 - ig

Vasárnap

08:00 - tól

22:00 - ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Silver House Kft

címe:

2534 Tát, Tátika tér 1.

székhelye:

1141 Budapest, Szuglói körvasút sor 109.

cégjegyzékszáma:

10/2015

1109728402

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2015.05.22.

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

10/2015

2534 Tá, Tátika tér 1.
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

10/2015

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

Igen

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
X

Vendéglátás

Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

10/2015
megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital
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1.4

Cukrászati készítmény, édesipari termék

1.8

Kenyér- és pékáru, sütõipari termék

1.9

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

III / 3. Üzletek

10/2015

2534 Tá, Tátika tér 1. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Mokka kávézó, cukrászda, fagyizó

alapterülete (m2):

30

Vendéglátó üzlet esetében
a befogadóképessége:

15

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

2015.05.22.

Nyitvatartás ideje
Hétfõ

07:00 - tól

20:00 - ig

Kedd

07:00 - tól

20:00 - ig

Szerda

07:00 - tól

20:00 - ig

Csütörtök

07:00 - tól

20:00 - ig

Péntek

07:00 - tól

20:00 - ig

Szombat

07:00 - tól

20:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Kozi Kft

címe:

2534 Tát, Fõ út 120/a

székhelye:

2534 Tát, Fõ út 120/a

cégjegyzékszáma:

11/2015

1109003536

statisztikai szám:

111924824511113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2014.01.02.

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

11/2015

2534 Tát, Fõ út 120/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

11/2015

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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

11/2015
megnevezés

20

Illatszer, drogéria

30

Virág és kertészeti cikk

43

Emlék- és ajándéktárgy
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45

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

III / 3. Üzletek

11/2015

2534 Tát, Fõ út 120/a kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Margaréta virágbolt

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

26

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

Hétfõ

09:00 - tól

17:00 - ig

Kedd

09:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

09:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

09:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

09:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

09:00 - tól

14:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Tokod Nagyközség Önkormányzata

címe:

2531 Tokod , Határ u. 6

székhelye:

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

12/2015

157298518411325
729853

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2015.09.04.

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.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

12/2015

2531 Tokod Határ u. 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)
- 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

12/2015

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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
X

Vendéglátás

Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

12/2015
megnevezés

1.1

Meleg-, hideg étel

1.2

Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital

1.3

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

III / 3. Üzletek

12/2015

2531 Tokod Határ u. 6. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Melegitõ és tálaló konyha

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

20

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

Hétfõ

11:00 - tól

15:00 - ig

Kedd

11:00 - tól

15:00 - ig

Szerda

11:00 - tól

15:00 - ig

Csütörtök

11:00 - tól

15:00 - ig

Péntek

11:00 - tól

15:00 - ig

Szombat

- tól

- ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Tokod Nagyközség Önkormányzata

címe:

2532 Tokod , Béke u. 26.

székhelye:

2531 Tokod , Kossuth Lajos u. 53.

cégjegyzékszáma:

13/2015

157298518411321

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

729853

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2015.09.04.

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.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

13/2015

2532 Tokod , Béke u. 26.
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

13/2015
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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
X

Vendéglátás

Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

13/2015
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)

III / 3. Üzletek

13/2015

2532 Tokod , Béke u. 26. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
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Üzlet elnevezése:

Melegítõ és tálalókonyha

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

20

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

Hétfõ

11:00 - tól

15:00 - ig

Kedd

11:00 - tól

15:00 - ig

Szerda

11:00 - tól

15:00 - ig

Csütörtök

11:00 - tól

15:00 - ig

Péntek

11:00 - tól

15:00 - ig

Szombat

- tól

- ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Kosztolányi Piroska

címe:

2534 Tát, Fõ út 126.

székhelye:

2534 Tát, Fõ út 126.

14/2015

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

672571134751231
44539994

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2015.09.16.

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

14/2015

2534 Tát, Fõ út 126.
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

14/2015

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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám
3

14/2015
megnevezés

Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemû, asztalterítõ,
törölközõ, kötõfonal, hímzéshez, valamint takaró és szõnyeg készítéséhez szükséges alapanyag,
rövidáru, tû, varrócérna, gomb stb)
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III / 3. Üzletek

14/2015

2534 Tát, Fõ út 126. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

cérnahuszár

alapterülete (m2):

40

Nyitvatartás ideje

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

2015.09.16.

Hétfõ

09:00 - tól

16:00 - ig

Kedd

09:00 - tól

16:00 - ig

Szerda

09:00 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

09:00 - tól

16:00 - ig

Péntek

09:00 - tól

16:00 - ig

Szombat

08:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Morvainé Rajczy Edina

címe:

2534 Tát, Bécsi út 38.

székhelye:

2534 Tát,Lehár F.u. 19.

15/2015

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

672580734762231
44542483

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2015.09.16.

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

15/2015

2534 Tát, Bécsi út 38.
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

15/2015

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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

15/2015
megnevezés

18

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

43

Emlék- és ajándéktárgy
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III / 3. Üzletek

15/2015

2534 Tát, Bécsi út 38. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Ediker

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje
33

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

2015.09.16.

Hétfõ

07:30 - tól

16:00 - ig

Kedd

07:30 - tól

16:00 - ig

Szerda

07:30 - tól

16:00 - ig

Csütörtök

07:30 - tól

16:00 - ig

Péntek

07:30 - tól

16:00 - ig

Szombat

09:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Szabados Nóra

címe:

2534 Tát, Babits M.u 25

székhelye:

2535 Mogyorósbánya, Fõ út 61

16/2015

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

671951584511231
44055685

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2015.09.30.

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.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

16/2015

2534 Tát,Babits M.u.25.
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

16/2015

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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám
47

16/2015
megnevezés

Személygépjármû

III / 3. Üzletek

16/2015

2534 Tát,Babits M.u.25. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
240

Üzlet elnevezése:

gépjármû kereskedés

alapterülete (m2):

160

Nyitvatartás ideje

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

2015.09.30.

Hétfõ

- tól

- ig

Kedd

- tól

- ig

Szerda

- tól

- ig

Csütörtök

- tól

- ig

Péntek

- tól

- ig

Szombat

08:00 - tól

Vasárnap

- tól

12:00 - ig
- ig

Egyéb nyitvatartás:

IGÉNY SZERINT

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Nagy Miklós Tibor

címe:

2534 Tát, Gesztenye fasor 15.

székhelye:

2534 Tát, Gesztenye fasor 15.

1/2016

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

674216889003231
50208753

vállalkozói nyilvántartási száma:
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.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

1/2016

2534 Tát Gesztenye fasor 15.
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

1/2016

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
43

1/2016
megnevezés

Emlék- és ajándéktárgy

242

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Levigi-Hús Kft

címe:

2534 Tát, Szent István út 60.

székhelye:

1025 Budapest, Csejtei út 15-19.2534 Tát, Szent István út 60.

cégjegyzékszáma:

2/2016

0109273773

254145104722113

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2016.01.05.

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

2/2016

2534 Tát, Szent István út 60.
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

2/2016
Az üzletben folytatnak

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése

X
üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

2/2016

sorszám

megnevezés

1.5

Hús-és hentesáru

59

füstölt húskészítmény, töltelékáru

III / 3. Üzletek

2/2016

2534 Tát, Szent István út 60. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
Üzlet elnevezése:

Hús hentesáru bolt

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

28

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

2016.01.05.

Hétfõ

- tól

- ig

Kedd

07:00 - tól

14:00 - ig

Szerda

07:00 - tól

15:00 - ig

Csütörtök

17:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

07:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

07:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

244

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Keil Zsófia

címe:

2534 Tát, Vasútköz 8.

székhelye:

2534 Tát, Mátyás király u. 39.

3/2016

cégjegyzékszáma:

525653664771231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

50426887

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2016.04.14.

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

2534 Tát, Vasútköz 8.
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

245

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

3/2016
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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

3/2016
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

16

Könyv

18

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

20

Illatszer, drogéria

27

Játékáru

43

Emlék- és ajándéktárgy

46

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

III / 3. Üzletek

3/2016

2534 Tát, Vasútköz 8. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek

246

Üzlet elnevezése:

Aprótalpú gyermekdivat

alapterülete (m2):

Nyitvatartás ideje

43

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

2016.04.04.

Hétfõ

- tól

- ig

Kedd

10:00 - tól

17:00 - ig

Szerda

10:00 - tól

17:00 - ig

Csütörtök

10:00 - tól

17:00 - ig

Péntek

10:00 - tól

17:00 - ig

Szombat

10:00 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Wéber Tamás

címe:

2534 Tát, Esztergomi u. 5.

székhelye:

2534 Tát, Esztergomi u. 5.

4/2016

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

21510084

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2016.05.02.

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

4/2016

2534 Tát, Esztergomi u. 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)
- 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

4/2016

II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája
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

üzleten kívüli kereskedelem

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám
14

4/2016
megnevezés

Vasáru, barkács, és építési anyag
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II / 1. A kereskedelmi tevékenység formája

4/2016
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

X Kiskereskedelem

csomagküldõ kereskedelem

Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

4/2016

sorszám

megnevezés

14

Vasáru, barkács, és építési anyag

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Duna Telekom Kft

címe:

2534 Tát, Bécsi út 42

székhelye:

2531. Tokod, Lenin u. 2/D

cégjegyzékszáma:

5/2016

statisztikai szám:

1109019162

234987306190113

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2016.06.22.

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

5/2016

2534 Tát, Bécsi út 42.
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

5/2016

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
59

5/2016
megnevezés

növényi eredetû reform lisztek
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Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Berekmériné Gacs Marietta

címe:

2534 Tát, Kinizsi köz 10.

székhelye:

2534 Tát, Kinizsi köz 10.

cégjegyzékszáma:

6/2016

677127464419231

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

50641633

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2016.08.08.

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

6/2016

2534 Tát, Kinizsi köz 10.
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

6/2016
Az üzletben folytatnak

A kereskedelmi
tevékenység jellege

Megnevezése

X

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység
Kiskereskedelem

közvetlen értékesítés

szeszesital
kimérést

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

Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök

6/2016

sorszám

megnevezés

59

irodai

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

GAMOBAU Kft

címe:

2534 Tát, Rét u. 23.

székhelye:

2534 Tát, Rét u. 23.

cégjegyzékszáma:

7/2016

statisztikai szám:

1109021781

243625824139911

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2016.08.08.

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.
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II. A kereskedelmi tevékenység helye

7/2016

2534 Tát, Rét u. 23.
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

7/2016

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

üzletben folytatott kereskedelmi
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám
46

7/2016
megnevezés

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

III / 3. Üzletek

7/2016

2534 Tát, Rét u. 23. kereskedelmi helyhez tartozó üzletek
253

Üzlet elnevezése:

Kópé kuckó használt gyerekruházat

alapterülete (m2):

22,5

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

2016.08.08.

Nyitvatartás ideje
Hétfõ

- tól

- ig

Kedd

09:00 - tól

16:30 - ig

Szerda

09:00 - tól

16:30 - ig

Csütörtök

09:00 - tól

16:30 - ig

Péntek

09:00 - tól

16:30 - ig

Szombat

09:30 - tól

12:00 - ig

Vasárnap

- tól

- ig

Egyéb nyitvatartás:

Nyilvántartás
száma

I. A kereskedõ
neve:

Ferenc Ágnes

címe:

2534 Tát, Árpád u.77.

székhelye:

2534 Tát, Árpád u.77.

8/2016

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

676141814617231
50491012

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2016.08.10.

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

8/2016

2534 Tát, Árpád u. 77.
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

8/2016

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

Megnevezése

X
üzleten kívüli kereskedelem

szeszesital
kimérést

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

Nem

Nem

Kereskedelmi ügynöki
tevékenység

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám
1.3

8/2016
megnevezés

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

I. A kereskedõ
neve:

AOTECH Kft

címe:

2534 Tát, Sashegy u. 19.

székhelye:

2534 Tát, Sashegy u. 19.

cégjegyzékszáma:

9/2016

1109013406

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:
kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2016.08.30.

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

9/2016

2534 Tát, Sashegy u. 19.
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

9/2016
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

csomagküldõ kereskedelem

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám

9/2016
megnevezés

7

Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk

9

Villamos háztartási készülék és villamossági cikk

10

Audió- és videóberendezés

11

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

12

Telekommunikációs cikk

18

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

19

Számítógépes hardver- és szoftver termék

20

Illatszer, drogéria

21

Háztartási tisztítószer, vegyi áru

27

Játékáru

28

Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérõ, hallókészülék, ortopéd cipõ,
mankó stb)

30

Virág és kertészeti cikk

38

Fotócikk

39

Optikai cikk

45

Kreatív-hobbi és dekorációs termék

53

Irodagép, -berendezés, irodabútor

54

Speciális gép, berendezés (ipari robot, emelõgép, mérõberendezés, professzionális elektromos
gép, berendezés, hajó, repülõgép stb)
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Nyilvántartás
száma
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Káposznyák Mihály

címe:

2534 Tát, Erkel F. köz 11.

székhelye:

2534 Tát, Erkel F. köz 11.

10/2016

cégjegyzékszáma:

statisztikai szám:

vállalkozói nyilvántartási száma:

50781399

kistermelõ regisztrációs száma:

I / 1. A kereskedelmi tevékenység
kezdése:

2016.10.27.

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.

II. A kereskedelmi tevékenység helye

10/2016

2534 Tát, Erkel F. köz 11.
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

10/2016
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

üzleten kívüli kereskedelem

X Kiskereskedelem
Vendéglátás
Nagykereskedelem

III / 1. Termékkörök
sorszám
43

10/2016
megnevezés

Emlék- és ajándéktárgy
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