
2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A)   Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a nyilvántartásba vétel száma: 1/2009.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Fzoli és Fia Kft.
                                                                 5244. Tiszaszőlős, Hétvezér út 2. 
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:16-09-011436
    vállalkozói nyilvántartási száma:
   a kistermelő regisztrációs száma:
 
4. a kereskedő statisztikai száma:14925511-4711-113-16

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

5244. Tiszaszőlős, Hétvezér út 2.
 
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:
 
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 
települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
 
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

• Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:

Hétfő:7-11; 13-21
Kedd:7-11; 13-21

Szerda: 7-11; 13-21
Csütörtök: 7-11; 13-21

Péntek: 7-11; 13-21
Szombat: 7-11; 13-21
Vasárnap: 7-11; 13-21

 
7.2. az üzlet elnevezése: Hétvezér Presszó 
7.3. az üzlet alapterülete: 35 m  

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: 25 fő
 
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 2009.11.18.
 
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 

1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital,
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes 

ital,



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

2.  Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék);

24. Palackos gáz

8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek: 
b. alkoholtermék

c. sör
d. bor

e. pezsgő
f. köztes alkoholtermék

g. dohánygyártmány

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
jellege: 
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): igen/nem 
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: vendéglátás
 
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): igen/nem

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
10.1. szeszesital-kimérést: igen/nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen/nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 
külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a 
külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes 
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

12. a kereskedelmi tevékenység 
   12.1 megkezdésének időpontja:2009.11.12.
   12.2 módosításának időpontja:
   12.3 megszűnésének időpontja: 



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A)   Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a nyilvántartásba vétel száma: 2/2009.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Szavanna gH Invest Kft.
                                                              4400. Nyíregyháza, Korányi F. út 
23. 
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:15-09-071916
    vállalkozói nyilvántartási száma:
   a kistermelő regisztrációs száma:
 
4. a kereskedő statisztikai száma:14072424-6629-113-15

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

5244. Tiszaszőlős, Fő út 25.
 
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:
 
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 
települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
 
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

• Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:

Hétfő:8-16
Kedd:8-16

Szerda: 8-16
Csütörtök: 8-16

Péntek: 8-16
Szombat: -
Vasárnap: -

 
7.2. az üzlet elnevezése: Posta Shop 
7.3. az üzlet alapterülete: 54 m  

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:  fő
 
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 2009.12.17.
 
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 

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



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

16. Könyv
17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány

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

43. Emlék és ajándéktárgy

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

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
jellege: 
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): igen/nem 
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: kiskereskedelem 
 
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): igen/nem

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
10.1. szeszesital-kimérést: igen/nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen/nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 
külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a 
külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes 
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

12. a kereskedelmi tevékenység 
   12.1 megkezdésének időpontja:2009.12.10.
   12.2 módosításának időpontja:
   12.3 megszűnésének időpontja: 



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A)   Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a nyilvántartásba vétel száma: 3/2009.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: LEVI-KER „2010” Bt.
                                                               5244. Tiszaszőlős, Vörösmarty út 1. 
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:16-06-0007804
    vállalkozói nyilvántartási száma:
   a kistermelő regisztrációs száma:
 
4. a kereskedő statisztikai száma:21084551-4722-212-16

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

5244. Tiszaszőlős, Szarvas Sándor út 32.
 
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:
 
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 
települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
 
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

• Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:

Hétfő: -
Kedd:7-11;14-17

Szerda: 7-11; 14-17
Csütörtök: 7-11; 14-17

Péntek: 7-11; 14-17
Szombat: 7-11; 

Vasárnap: -
 
7.2. az üzlet elnevezése: Levi-Ker „2010” Kft.
7.3. az üzlet alapterülete: 25 m  

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:  fő
 
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 2001.08.02.
 
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 

1.5. Hús- és hentesárú,



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

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
jellege: 
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): igen/nem 
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: kiskereskedelem
 
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): igen/nem

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
10.1. szeszesital-kimérést: igen/nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen/nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 
külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a 
külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes 
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

12. a kereskedelmi tevékenység 
   12.1 megkezdésének időpontja:2001.08.02.
   12.2 módosításának időpontja:
   12.3 megszűnésének időpontja: 



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A)   Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a nyilvántartásba vétel száma: 4/2009.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Levi-Ker „2010” Bt.
                                                               5244. Tiszaszőlős, Vörösmarty út 1. 
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:16-06-0007804
    vállalkozói nyilvántartási száma:
   a kistermelő regisztrációs száma:
 
4. a kereskedő statisztikai száma:21084551-4722-212-16

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

5244. Tiszaszőlős, Vörösmarty út 1.
 
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:
 
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 
települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
 
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

• Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:

Hétfő:7-19
Kedd:11-13.30;17.30-20

Szerda: 11-13.30-17.30-20
Csütörtök: 11-13.30;17.30-20

Péntek: 11-13;17.30-20
Szombat: 13-20
Vasárnap: 8-20

 
7.2. az üzlet elnevezése: Manyi - Turi
7.3. az üzlet alapterülete: 22,88 m  

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:  fő
 
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 2009.07.09.
 
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 

46. Használtcikk,



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

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
jellege: 
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): igen/nem 
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: kiskereskedelem
 
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): igen/nem

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
10.1. szeszesital-kimérést: igen/nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen/nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 
külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a 
külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes 
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

12. a kereskedelmi tevékenység 
   12.1 megkezdésének időpontja:2009.11.12.
   12.2 módosításának időpontja:
   12.3 megszűnésének időpontja: 



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A)   Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a nyilvántartásba vétel száma: 5/2009.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Kalóz Imréné
                                                                 5244. Tiszaszőlős, Jókai út 1. 
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:
    vállalkozói nyilvántartási száma:EV-749669
   a kistermelő regisztrációs száma:
 
4. a kereskedő statisztikai száma:52160796-4778-231-16

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

5244. Tiszaszőlős, Jókai út 1.
 
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:
 
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 
települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
 
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

• Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:

Hétfő:8-12; 13-17
Kedd:8-12; 13-17

Szerda: 8-12; 13-17
Csütörtök: 8-12; 13-17

Péntek: 8-12; 13-17
Szombat: 8-12

Vasárnap: -
 
7.2. az üzlet elnevezése: Táp - Takarmány
7.3. az üzlet alapterülete: 30 m  

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:  fő
 
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 1997.08.12.
 
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 

32. Állateledel, takarmány



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

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
jellege: 
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): igen/nem 
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: kiskereskedelem
 
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): igen/nem

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
10.1. szeszesital-kimérést: igen/nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen/nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 
külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a 
külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes 
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

12. a kereskedelmi tevékenység 
   12.1 megkezdésének időpontja:1997.08.12.
   12.2 módosításának időpontja:
   12.3 megszűnésének időpontja: 



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A)   Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a nyilvántartásba vétel száma: 6/2009.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Muliter István
                                                            5244. Tiszaszőlős, Dózsa György út 
1. 
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:
    vállalkozói nyilvántartási száma: EV-991591
   a kistermelő regisztrációs száma:
 
4. a kereskedő statisztikai száma:63886418-5212-231-16

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

5244. Tiszaszőlős, Dózsa György út 1.
 
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:
 
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 
települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
 
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

• Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:

Hétfő:7-17
Kedd:7-17

Szerda: 7-17
Csütörtök: 7-17

Péntek: 7-17
Szombat: 7-12
Vasárnap: 7-10

 
7.2. az üzlet elnevezése: Állateledel üzlet 
7.3. az üzlet alapterülete: 20 m  

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:  fő
 
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 2005.05.26.
 
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 

32. Állateledel, takarmány



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

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
jellege: 
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): igen/nem 
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: kiskereskedelem
 
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): igen/nem

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
10.1. szeszesital-kimérést: igen/nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen/nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 
külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a 
külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes 
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

12. a kereskedelmi tevékenység 
   12.1 megkezdésének időpontja:2005.05.26.
   12.2 módosításának időpontja:
   12.3 megszűnésének időpontja: 



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A)   Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a nyilvántartásba vétel száma: 7/2009.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Lénárt Gábor
                                                       5244. Tiszaszőlős, Szarvas Sándor út 34. 
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:
    vállalkozói nyilvántartási száma: ES-400537
   a kistermelő regisztrációs száma:
 
4. a kereskedő statisztikai száma:65334618-4391-231-16

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

5244. Tiszaszőlős, Szarvas Sándor út 34.
 
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:
 
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 
települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
 
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

• Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:

Hétfő:7.30-16.30
Kedd:7.30-16.30

Szerda: 7.30-16.30
Csütörtök: 7.30-16.30

Péntek: 7.30-16.30
Szombat: 7-12
Vasárnap: 7-10

 
7.2. az üzlet elnevezése: Zöldség – Gyümölcs Bolt
7.3. az üzlet alapterülete: 25 m  

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:  fő
 
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 2008.10.28.
 
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 

1.7. Zöldség és gyümölcs



1.11. Egyéb élelmiszer
1.9. Édességárú

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

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
jellege: 
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): igen/nem 
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: kiskereskedelem
 
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): igen/nem

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
10.1. szeszesital-kimérést: igen/nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen/nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 
külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a 
külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes 
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

12. a kereskedelmi tevékenység 
   12.1 megkezdésének időpontja:2008.10.28.
   12.2 módosításának időpontja:
   12.3 megszűnésének időpontja:2010.07.26. 



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A)   Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a nyilvántartásba vétel száma: 8/2009.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Pálfi Péter Mihályné
                                                                 5244. Tiszaszőlős, Fő út 64. 
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:
    vállalkozói nyilvántartási száma: ES-463548
   a kistermelő regisztrációs száma:
 
4. a kereskedő statisztikai száma:6485887-4776-231-16

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

5244. Tiszaszőlős, Fő út 64.
 
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:
 
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 
települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
 
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

• Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:

Hétfő:8-19
Kedd:8-19

Szerda: 8-19
Csütörtök: 8-19

Péntek: 8-19
Szombat: 8-19
Vasárnap: 8-19

 
7.2. az üzlet elnevezése: Kata Virág Ajándék és Számítástechnikai 
Szolgáltató Üzlet
7.3. az üzlet alapterülete: 30 m  

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:  fő
 
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 2007.01.04.
 
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 



30. Virág és kertészeti cikk
43. Emlék és ajándéktárgy

46. Használtcikk

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

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
jellege: 
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): igen/nem 
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: kiskereskedelem
 
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): igen/nem

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
10.1. szeszesital-kimérést: igen/nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen/nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 
külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a 
külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes 
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

12. a kereskedelmi tevékenység 
   12.1 megkezdésének időpontja:2007.01.04.
   12.2 módosításának időpontja:
   12.3 megszűnésének időpontja: 



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A)   Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a nyilvántartásba vétel száma: 9/2009.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Czinege – Kontír Kft.
                                                       5244. Tiszaszőlős, Szarvas Sándor út 12. 
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:16-09-010538
    vállalkozói nyilvántartási száma: 
   a kistermelő regisztrációs száma:
 
4. a kereskedő statisztikai száma:14525128-6622-113-16

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

5244. Tiszaszőlős, Hősök tere 245/2.hrsz.
 
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:
 
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 
települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
 
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

• Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:

Hétfő:8-11
Kedd:8-12;14-16

Szerda: 8-12;14-16
Csütörtök: 8-12;14-16

Péntek: 8-12;14-16
Szombat: 8-11

Vasárnap: -
 
7.2. az üzlet elnevezése: Fantázia Virág és Ajándékbolt
7.3. az üzlet alapterülete: 36 m  

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:  fő
 
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 2009.02.03.
 
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 

30. Virág és kertészeti cikk



43. Emlék és ajándéktárgy
46. Használtcikk

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

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
jellege: 
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): igen/nem 
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: kiskereskedelem
 
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): igen/nem

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
10.1. szeszesital-kimérést: igen/nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen/nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 
külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a 
külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes 
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

12. a kereskedelmi tevékenység 
   12.1 megkezdésének időpontja:2009.02.03.
   12.2 módosításának időpontja:
   12.3 megszűnésének időpontja: 2010.05.20.



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A)   Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a nyilvántartásba vétel száma: 10/2009.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Szőnyi Ferenc Zoltánné
                                                       5244. Tiszaszőlős, Dózsa György út 3. 
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:
    vállalkozói nyilvántartási száma: ES-219078
   a kistermelő regisztrációs száma:
 
4. a kereskedő statisztikai száma:61183805-5211-231-16

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

5244. Tiszaszőlős, Dózsa György út 3.
 
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:
 
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 
települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
 
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

• Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:

Hétfő:5-18
Kedd:5-18

Szerda: 5-18
Csütörtök: 5-18

Péntek: 5-18
Szombat: 5-12
Vasárnap: 6-11

 
7.2. az üzlet elnevezése: Vegyes Élelmiszer
7.3. az üzlet alapterülete: 30 m  

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:  fő
 
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 2001.09.19.
 
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 



1.  Élelmiszer;  1.3  Csomagolt  kávé,  dobozos,  illetve  palackozott 
alkoholmentes és szeszesital;  1.7 Zöldség, gyümölcs;  1.8 kenyér, pékárú; 1.9 
Édességárú;  1.10  Tej,  tejtermék;  1.11  Egyéb  élelmiszer;  2.  Dohányáru,  20. 
Illatszer, drogéria; 21. Háztartási tisztítószer, vegyi árú. 

8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:
b. alkoholtermék

c. sör
d. bor

e. pezsgő
f. köztes alkoholtermék

g. dohánygyártmány

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
jellege: 
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): igen/nem 
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: kiskereskedelem
 
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): igen/nem

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
10.1. szeszesital-kimérést: igen/nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen/nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 
külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a 
külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes 
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

12. a kereskedelmi tevékenység 
   12.1 megkezdésének időpontja:2001.09.19.
   12.2 módosításának időpontja:
   12.3 megszűnésének időpontja: 



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A)   Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a nyilvántartásba vétel száma: 11/2009.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Pardyné Fenyvesi Magdolna 
Hajnalka
                                                       5244. Tiszaszőlős, Fő út 45.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:
    vállalkozói nyilvántartási száma: ES-499259
   a kistermelő regisztrációs száma:
 
4. a kereskedő statisztikai száma:63296271-5630-231-16

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

5244. Tiszaszőlős, Fő út 45.
 
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:
 
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 
települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
 
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

• Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:

Hétfő:7-22
Kedd:7-22

Szerda: 7-22
Csütörtök: 7-22

Péntek: 7-24
Szombat: 7-24
Vasárnap: 7-22

 
7.2. az üzlet elnevezése: Szomjas Horgász Borozó
7.3. az üzlet alapterülete: 25 m  

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: 20 fő
 
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 2003.01.02.
 
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 



8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
 1.2. Kávéital, alkoholmentes- és szeszesital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, 

illetve palackozott alkoholmentes és szeszesital; 1.9 Édességárú;  

8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:
b. alkoholtermék

c. sör
d. bor

e. pezsgő
f. köztes alkoholtermék

g. dohánygyártmány

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
jellege: 
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): igen/nem 
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: vendéglátás
 
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): igen/nem

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
10.1. szeszesital-kimérést: igen/nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen/nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 
külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a 
külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes 
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

12. a kereskedelmi tevékenység 
   12.1 megkezdésének időpontja:2003.01.02.
   12.2 módosításának időpontja:
   12.3 megszűnésének időpontja: 



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A)   Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a nyilvántartásba vétel száma: 12/2009.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: COOP Szolnok Zrt.
                                                       5008. Szolnok, Krúdy Gy. út 108.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:16-10-001268
    vállalkozói nyilvántartási száma: 
   a kistermelő regisztrációs száma:
 
4. a kereskedő statisztikai száma:10464265-5211-114-16

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

5244. Tiszaszőlős, Fő út 23.
 
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:
 
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 
települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
 
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

• Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:

Hétfő:6.30-18
Kedd:6.30-18

Szerda: 6.30-18
Csütörtök: 6.30-18

Péntek: 6.30-18
Szombat: 6.30-12
Vasárnap: 6.30-11

 
7.2. az üzlet elnevezése: 840.sz ABC
7.3. az üzlet alapterülete: 285 m  

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:  fő
 
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 2006.05.09.
 
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 



 1. Élelmiszer; 1.11. Egyéb élelmiszer 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve 
palackozott alkoholmentes és szeszesital; 1.4. Cukrászati készítmény; 1.5. Hús- 
és hentesárú 1.7. Zöldség-Gyümölcs;1.8. Kenyér,pékárú; 1.9. Édességárú; 1.10. 
Tej,tejtermék;; 16. Könyv; 17. Újság, napilap; 18. Papír, Írószer; 20. Illatszer, 
drogéria; 21. Háztartási  tisztítószer,  vegyi árú; 24. Palackosgáz; 30. Virág és 
kertészeti cikk; 32.Állateledel; 3. Textil

8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:
b. alkoholtermék

c. sör
d. bor

e. pezsgő
f. köztes alkoholtermék

g. dohánygyártmány

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
jellege: 
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): igen/nem 
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: kiskereskedelem
 
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): igen/nem

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
10.1. szeszesital-kimérést: igen/nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen/nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 
külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a 
külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes 
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

12. a kereskedelmi tevékenység 
   12.1 megkezdésének időpontja:2006.05.09.
   12.2 módosításának időpontja:
   12.3 megszűnésének időpontja: 



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A)   Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a nyilvántartásba vétel száma: 13/2009.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Andrási Sándorné
                                                       5358. Tiszafüred, Janafoki út 5.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:
    vállalkozói nyilvántartási száma: ES-499208 
   a kistermelő regisztrációs száma:
 
4. a kereskedő statisztikai száma:62201959-4711-231-19

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

5244. Tiszaszőlős, Fő út 49.
 
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:
 
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 
települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
 
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

• Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:

Hétfő:6.30-18
Kedd:6.30-18

Szerda: 6.30-18
Csütörtök: 6.30-18

Péntek: 6.30-18
Szombat: 6.30-13

Vasárnap: 7-10
 
7.2. az üzlet elnevezése: Vegyes Bolt
7.3. az üzlet alapterülete: 49 m  

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:  fő
 
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 2006.12.04.
 
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 



 1.  Élelmiszer;  1.3.  Csomagolt  kávé,  dobozos,  illetve  palackozott 
alkoholmentes és szeszesital; 1.7. Zöldség-Gyümölcs;1.8. Kenyér, pékárú; 1.9. 
Édességárú; 1.10. Tej,tejtermék; 1.11 Egyéb élelmiszer; 17. Újság, napilap; 2. 
Dohányárú; 20. Illatszer, drogéria; 21. Háztartási tisztítószer, vegyi árú; 

8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:
b. alkoholtermék

c. sör
d. bor

e. pezsgő
f. köztes alkoholtermék

g. dohánygyártmány

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
jellege: 
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): igen/nem 
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: kiskereskedelem
 
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): igen/nem

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
10.1. szeszesital-kimérést: igen/nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen/nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 
külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a 
külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes 
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

12. a kereskedelmi tevékenység 
   12.1 megkezdésének időpontja:2006.12.04.
   12.2 módosításának időpontja:
   12.3 megszűnésének időpontja: 2010.09.17.



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A)   Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a nyilvántartásba vétel száma: 14/2009.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Kalóz Csabáné.
                                                       5244. Tiszaszőlős, Béke út 25.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:
    vállalkozói nyilvántartási száma:ES-294194 
   a kistermelő regisztrációs száma:
 
4. a kereskedő statisztikai száma:64269919-5211-231-16

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

5244. Tiszaszőlős, Kossuth Lajos út 2.
 
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:
 
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 
települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
 
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

• Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:

Hétfő:8-12
Kedd:8-12; 14-17

Szerda: 8-12; 14-17
Csütörtök: 8-12; 14-17

Péntek: 8-12; 14-17
Szombat: 8-12
Vasárnap: 8-10

 
7.2. az üzlet elnevezése: 100 Forintos Bolt
7.3. az üzlet alapterülete: 20 m  

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:  fő
 
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 2005.05.26.
 
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 



 1. Élelmiszer; 1.11. Egyéb élelmiszer 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve 
palackozott alkoholmentes és szeszesital; 1.9. Édességárú; 18. Papír, Írószer; 
20.  Illatszer,  drogéria;  21.  Háztartási  tisztítószer,  vegyi  árú;  3.  Textil;  27. 
Játékáru, 

8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:
b. alkoholtermék

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
jellege: 
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): igen/nem 
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: kiskereskedelem
 
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): igen/nem

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
10.1. szeszesital-kimérést: igen/nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen/nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 
külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a 
külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes 
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

12. a kereskedelmi tevékenység 
   12.1 megkezdésének időpontja:2005.05.26.
   12.2 módosításának időpontja:
   12.3 megszűnésének időpontja: 2012.10.24.



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A)   Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a nyilvántartásba vétel száma: 15/2009.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Nagy János
                                                                 5244. Tiszaszőlős, Béke út 19.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:
    vállalkozói nyilvántartási száma:ES-499214 
   a kistermelő regisztrációs száma:
 
4. a kereskedő statisztikai száma:520091395-5630-231-16

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

5244. Tiszaszőlős, Béke út 19.
 

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

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:
 
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 
települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
 
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

• Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:

Hétfő:6-18
Kedd:6-18

Szerda: 6-18
Csütörtök: 6-18

Péntek: 6-18
Szombat: 6-18
Vasárnap: 6-18

 
7.2. az üzlet elnevezése: Otthon ABC
7.3. az üzlet alapterülete: 30 m  

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:  fő
 
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 2009.03.16.
 
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 



 1. Élelmiszer; 1.11. Egyéb élelmiszer 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve 
palackozott alkoholmentes és szeszesital; 1.5. Hús- és hentesárú 1.7. Zöldség-
Gyümölcs;1.8.  Kenyér,pékárú;  1.9.  Édességárú;  1.10.  Tej,tejtermék;  21. 
Háztartási tisztítószer, vegyi árú; 

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

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
jellege: 
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): igen/nem 
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: kiskereskedelem
 
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): igen/nem

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
10.1. szeszesital-kimérést: igen/nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen/nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 
külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a 
külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes 
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

12. a kereskedelmi tevékenység 
   12.1 megkezdésének időpontja:2009.03.16.
   12.2 módosításának időpontja:
   12.3 megszűnésének időpontja: 2011.11.24.



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A)   Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a nyilvántartásba vétel száma: 16/2009.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Szőlősi Familia Kft.
                                                       5244. Tiszaszőlős, Alkotmány út 21.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:16-09-010963
    vállalkozói nyilvántartási száma: 
   a kistermelő regisztrációs száma:
 
4. a kereskedő statisztikai száma:14724547-4711-113-16

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

5244. Tiszaszőlős, Alkotmány út 21.
 
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:
 
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 
települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
 
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

• Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:

Hétfő:6-20
Kedd:6-20

Szerda: 6-20
Csütörtök: 6-20

Péntek: 6-20
Szombat: 6-20
Vasárnap: 6-20

 
7.2. az üzlet elnevezése: Nagy ABC
7.3. az üzlet alapterülete: 97 m  

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:  fő
 
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 2009.01.07.
 
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 



 1. Élelmiszer; 1.11. Egyéb élelmiszer 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve 
palackozott alkoholmentes és szeszesital; 1.4. Cukrászati készítmény; 1.5. Hús- 
és hentesáru 1.7. Zöldség-Gyümölcs;1.8. Kenyér, pékáru; 1.9. Édességáru; 1.10. 
Tej,tejtermék; 2. Dohányáru; 20. Illatszer, drogéria; 21. Háztartási tisztítószer, 
vegyi árú; 24. Palackosgáz; 

8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:
b. alkoholtermék

c. sör
d. bor

e. pezsgő
f. köztes alkoholtermék

g. dohánygyártmány

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
jellege: 
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): igen/nem 
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: kiskereskedelem
 
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): igen/nem

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
10.1. szeszesital-kimérést: igen/nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen/nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 
külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a 
külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes 
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

12. a kereskedelmi tevékenység 
   12.1 megkezdésének időpontja:2009.01.07.
   12.2 módosításának időpontja:
   12.3 megszűnésének időpontja:2014.09.30. 



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A)   Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a nyilvántartásba vétel száma: 17/2009.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Peloponesos Kft.
                                                                 1148. Budapest, Padlizsán út 15.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:01-09-687691
    vállalkozói nyilvántartási száma: 
   a kistermelő regisztrációs száma:
 
4. a kereskedő statisztikai száma:12261161-5610-113-01

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

5244. Tiszaszőlős, Dózsa György út 19.
 
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:
 
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 
települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
 
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

• Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:

Hétfő:8-20
Kedd:8-20

Szerda: 8-20
Csütörtök: 8-20

Péntek: 8-20
Szombat:8-20

Vasárnap: 8-20
 
7.2. az üzlet elnevezése: Szőlőszem Szórakoztató és Egészség Farm
7.3. az üzlet alapterülete: 180 m  

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: 120 fő
 
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 2009.04.09
 
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.1. Meleg-, hideg étel



1.2. Kávéital, alkoholmentes és szeszesital

8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:
b. alkoholtermék

c. sör
d. bor

e. pezsgő
f. köztes alkoholtermék

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
jellege: 
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): igen/nem 
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: vendéglátás
 
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): igen/nem

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
10.1. szeszesital-kimérést: igen/nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen/nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 
külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a 
külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes 
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

12. a kereskedelmi tevékenység 
   12.1 megkezdésének időpontja:2009.04.09.
   12.2 módosításának időpontja:
   12.3 megszűnésének időpontja: 2011.04.11.



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A)   Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a nyilvántartásba vétel száma: 18/2009.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Alfa Origo Gyártó és Forgalmazó 
Kft.
                                                 5244. Tiszaszőlős, Szarvas Sándor út 32-40.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:16-02-001537
    vállalkozói nyilvántartási száma: 
   a kistermelő regisztrációs száma:
 
4. a kereskedő statisztikai száma:14434480-1071-113-16

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

5244. Tiszaszőlős, Szarvas Sándor út 32-40.
 
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:
 
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 
települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
 
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

• Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:

Hétfő:5-22
Kedd:5-22

Szerda: 5-22
Csütörtök: 5-22

Péntek: 5-24
Szombat:5-24

Vasárnap: 5-22
 
7.2. az üzlet elnevezése: Fényes Söröző
7.3. az üzlet alapterülete: 42 m  

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: 15 fő
 
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 2009.09.30
 
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 



1.2. Kávéital, alkoholmentes és szeszesital
1.9.Édességáru
2. Dohányáru

8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:
b. alkoholtermék

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
jellege: 
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): igen/nem 
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: vendéglátás
 
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): igen/nem

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
10.1. szeszesital-kimérést: igen/nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen/nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 
külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a 
külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes 
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

12. a kereskedelmi tevékenység 
   12.1 megkezdésének időpontja:2009.09.30.
   12.2 módosításának időpontja:
   12.3 megszűnésének időpontja:2012.09.24.



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A)   Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a nyilvántartásba vétel száma: 19/2009.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Nagy Attila
                                                                 5244. Tiszaszőlős, Fő út 6.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:
    vállalkozói nyilvántartási száma:14162079 
   a kistermelő regisztrációs száma:
 
4. a kereskedő statisztikai száma:65222500-5530-231-16

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

5244. Tiszaszőlős, Fő út 22.
 
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:
 
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 
települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
 
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

• Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:

Hétfő:6-24
Kedd:6-24

Szerda: 6-24
Csütörtök: 6-24

Péntek: 6-03
Szombat:6-03

Vasárnap: 6-24
 
7.2. az üzlet elnevezése: Hársfa Söröző
7.3. az üzlet alapterülete: 70 m  

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: 50 fő
 
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 2008.01.21.
 
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.1. Meleg-, hideg étel



1.2. Kávéital, alkoholmentes és szeszesital
1.9. Édességáru
2. Dohányáru
8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
jellege: 
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): igen/nem 
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: vendéglátás
 
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): igen/nem

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
10.1. szeszesital-kimérést: igen/nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen/nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 
külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a 
külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes 
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

12. a kereskedelmi tevékenység 
   12.1 megkezdésének időpontja:2008.01.21.
   12.2 módosításának időpontja:
   12.3 megszűnésének időpontja: 2012.05.11.



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A)   Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a nyilvántartásba vétel száma: 20/2009.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Nagy János
                                                                 5244. Tiszaszőlős, Béke út 19.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:
    vállalkozói nyilvántartási száma:ES-499214 
   a kistermelő regisztrációs száma:
 
4. a kereskedő statisztikai száma:52091395-5630-231-16

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

5244. Tiszaszőlős, Alkotmány út 21.
 
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:
 
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 
települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
 
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

• Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:

Hétfő:5.30-22
Kedd:5.30-22

Szerda: 5.30-22
Csütörtök: 5.30-22

Péntek: 5.30-22
Szombat:5.30-22

Vasárnap: 5.30-22
 
7.2. az üzlet elnevezése: Nagy Presszó
7.3. az üzlet alapterülete: 70 m  

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: 50 fő
 
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 1997.08.21.
 
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.2. Kávéital, alkoholmentes és szeszesital



1.9. Édességáru
2. Dohányáru

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

b. alkoholtermék
c. sör
d. bor

e. pezsgő
f. köztes alkoholtermék

g. dohánygyártmány

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
jellege: 
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): igen/nem 
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: vendéglátás
 
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): igen/nem

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
10.1. szeszesital-kimérést: igen/nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen/nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 
külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a 
külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes 
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

12. a kereskedelmi tevékenység 
   12.1 megkezdésének időpontja:1997.08.21.
   12.2 módosításának időpontja:
   12.3 megszűnésének időpontja: 2013.06.25.



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A)   Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a nyilvántartásba vétel száma: 21/2009.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Nagy János
                                                                  5244. Tiszaszőlős, Béke út 19.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:
    vállalkozói nyilvántartási száma:ES-499214 
   a kistermelő regisztrációs száma:
 
4. a kereskedő statisztikai száma:52091395-5630-231-16

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

5244. Tiszaszőlős, Béke út 19.
 
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:
 
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 
települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
 
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

• Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:

Hétfő:5.30-19
Kedd:5.30-19

Szerda: 5.30-19
Csütörtök: 5.30-19

Péntek: 5.30-19
Szombat:5.30-19

Vasárnap: 5.30-19
 
7.2. az üzlet elnevezése: Hangulat Presszó
7.3. az üzlet alapterülete: 24 m  

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: 20 fő
 
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 2001.04.23.
 
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.2. Kávéital, alkoholmentes és szeszesital



1.9. Édességáru
2. Dohányáru

8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:
b. alkoholtermék

c. sör
d. bor

e. pezsgő
f. köztes alkoholtermék

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
jellege: 
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): igen/nem 
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: vendéglátás
 
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): igen/nem

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
10.1. szeszesital-kimérést: igen/nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen/nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 
külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a 
külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes 
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

12. a kereskedelmi tevékenység 
   12.1 megkezdésének időpontja:2001.04.23.
   12.2 módosításának időpontja:
   12.3 megszűnésének időpontja: 2013.06.25.



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A)   Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a nyilvántartásba vétel száma: 22/2009.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Marika és Társa Kkt.
                                                                5244. Tiszaszőlős,Dögei út 2.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:
    vállalkozói nyilvántartási száma: 
   a kistermelő regisztrációs száma:
 
4. a kereskedő statisztikai száma:20264028-5211-211-16

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

5244. Tiszaszőlős, Dögei út 2.
 
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:
 
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 
települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
 
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

• Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:

Hétfő:
Kedd:

Szerda: 
Csütörtök: 

Péntek: 
Szombat:

Vasárnap: 
 
7.2. az üzlet elnevezése: Marika Presszó
7.3. az üzlet alapterülete: 30 m  

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: 25 fő
 
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 1999.06.07.
 
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 



1.2. Kávéital, alkoholmentes és szeszesital

8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:
b. alkoholtermék

c. sör
d. bor

e. pezsgő
f. köztes alkoholtermék

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
jellege: 
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): igen/nem 
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: vendéglátás
 
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): igen/nem

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
10.1. szeszesital-kimérést: igen/nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen/nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 
külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a 
külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes 
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

12. a kereskedelmi tevékenység 
   12.1 megkezdésének időpontja:1999.06.07.
   12.2 módosításának időpontja:
   12.3 megszűnésének időpontja: 2010.03.03.



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A)   Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a nyilvántartásba vétel száma: 23/2009.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Marika és Társa Kkt.
                                                                 5244.Tiszaszőlős,Dögei út 2.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:
    vállalkozói nyilvántartási száma: 
   a kistermelő regisztrációs száma:
 
4. a kereskedő statisztikai száma: 20264028-5211-211-16

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

5244. Tiszaszőlős, Dögei út 2.
 
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:
 
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 
települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
 
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

• Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:

Hétfő:
Kedd:

Szerda: 
Csütörtök: 

Péntek: 
Szombat:

Vasárnap: 
 
7.2. az üzlet elnevezése: Mini ABC
7.3. az üzlet alapterülete: 20 m  

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:  fő
 
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 1999.06.07.
 
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 



1.2. Kávéital, alkoholmentes és szeszesital

8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:
b. alkoholtermék

c. sör
d. bor

e. pezsgő
f. köztes alkoholtermék

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
jellege: 
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): igen/nem 
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: kiskereskedelem
 
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): igen/nem

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
10.1. szeszesital-kimérést: igen/nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen/nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 
külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a 
külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes 
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

12. a kereskedelmi tevékenység 
   12.1 megkezdésének időpontja:1999.06.07.
   12.2 módosításának időpontja:
   12.3 megszűnésének időpontja: 2010.03.03.



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A)   Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a nyilvántartásba vétel száma: 24/2009.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Kispál András
                                                                 Jászberény, Halmay J. út 11.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:
    vállalkozói nyilvántartási száma: EV-951489
   a kistermelő regisztrációs száma:
 
4. a kereskedő statisztikai száma: 52338203-5211-211-16

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

Tiszafüred – Örvény Gátőrház 165+650+165+950 fkm
 
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:
 
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 
települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
 
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

• Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:

Hétfő:7-20
Kedd:7-20

Szerda: 7-20
Csütörtök: 7-20

Péntek: 7-20
Szombat:7-20

Vasárnap: 7-20
 
7.2. az üzlet elnevezése: Katamarán
7.3. az üzlet alapterülete: 13 m  

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:  fő
 
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 2003.08.28.
 
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 



1.Élelmiszer,
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes és 
szeszesital
1.9. Édességáru,
2. Dohányáru,

8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:
b. alkoholtermék

c. sör
d. bor

e. pezsgő
f. köztes alkoholtermék

g. dohánygyártmány

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
jellege: 
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): igen/nem 
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: kiskereskedelem
 
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): igen/nem

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
10.1. szeszesital-kimérést: igen/nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen/nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 
külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a 
külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes 
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

12. a kereskedelmi tevékenység 
   12.1 megkezdésének időpontja:2003.08.28.
   12.2 módosításának időpontja:
   12.3 megszűnésének időpontja: 2012.01.04.



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A)   Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a nyilvántartásba vétel száma: 25/2010.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Nonáker Kft.
                                                            5244.Tiszaszőlős, Hősök tere 
245/2.hrsz.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:16-09-012085
    vállalkozói nyilvántartási száma: 
   a kistermelő regisztrációs száma:
 
4. a kereskedő statisztikai száma: 22684848-4719-113-16

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

5244. Tiszaszőlős, Hősök tere 245/2.hrsz.
 
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:
 
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 
települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
 
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

• Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:

Hétfő:9-12
Kedd:9-12;14-17

Szerda: 9-12;14-17
Csütörtök: 9-12;14-17

Péntek: 9-12;14-17
Szombat:9-12

Vasárnap: -
 
7.2. az üzlet elnevezése: Napvirág Turi
7.3. az üzlet alapterülete: 22 m  

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:  fő
 
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 2010.05.20.
 
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 



13. Festék, lakk
14. Vasáru, barkács és ép.
18. Papír és írószer
20. Illatszer, drogéria
21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru
26. Sportszer, sporteszközök
27. Játékáru,
30. Virág és kertészeti cikk
43. Emlék és ajándéktárgy
45. Kreatív hobbi és dekor
46. Használtcikk

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

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
jellege: 
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): igen/nem 
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: kiskereskedelem
 
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): igen/nem

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
10.1. szeszesital-kimérést: igen/nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen/nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 
külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a 
külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes 
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

12. a kereskedelmi tevékenység 
   12.1 megkezdésének időpontja:2010.05.20.
   12.2 módosításának időpontja:
   12.3 megszűnésének időpontja: 2011.07.11.



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A)   Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a nyilvántartásba vétel száma: 26/2010.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Szőnyi Ferenc Zoltánné
                                                           5244. Tiszaszőlős,Dózsa György út 3.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:
    vállalkozói nyilvántartási száma: 2146582
   a kistermelő regisztrációs száma:
 
4. a kereskedő statisztikai száma: 61183805-5211-231-16

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

Tiszaszőlős, Fő út 49.
 
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:
 
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 
települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
 
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

• Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:

Hétfő:5.30-18
Kedd:5.30-18

Szerda: 5.30-18
Csütörtök: 5.30-18

Péntek: 5.30-18
Szombat:5.30-17
Vasárnap: 6-11

 
7.2. az üzlet elnevezése: Vegyes Élelmiszer
7.3. az üzlet alapterülete: 49 m  

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:  fő
 
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 2003.08.28.
 
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 



1. Élelmiszer; 1.2. Kávéital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott 
alkoholmentes és szeszesital; 1.5. Hús-Hentesáru, 1.7. Zöldség-Gyümölcs; 1.8. 
Kenyér, pékáru; 1.9. Édességáru; 1.10. Tej,tejtermék; 1.11 Egyéb élelmiszer; 2. 
Dohányáru; 3. Textil, 4. Ruházat, 5. Babatermék, 6. Lábbeli, 18. Papír-írószer, 
20. Illatszer, drogéria; 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru; 26.Sportszer, 27. 
Játékáru, 32. Állateledel, 43. Emlék-és ajándéktárgy, 45.Kreatív hobbi 

8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:
b. alkoholtermék

c. sör
d. bor

e. pezsgő
f. köztes alkoholtermék

g. dohánygyártmány

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
jellege: 
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): igen/nem 
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: kiskereskedelem
 
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): igen/nem

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
10.1. szeszesital-kimérést: igen/nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen/nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 
külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a 
külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes 
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

12. a kereskedelmi tevékenység 
   12.1 megkezdésének időpontja:2010.09.17.
   12.2 módosításának időpontja:
   12.3 megszűnésének időpontja: 2013.04.08.



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A)   Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a nyilvántartásba vétel száma: 27/2011.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Tiszaszőlősi Fer Kereskedelmi

és Szolgáltató Bt.
                                                           5244. Tiszaszőlős, Fő út 32.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:16-06-007621
    vállalkozói nyilvántartási száma: 
   a kistermelő regisztrációs száma:
 
4. a kereskedő statisztikai száma: 21013557-5132-212-16

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

Tiszaszőlős, Dózsa György út 19.
 
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:
 
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 
települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
 
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

• Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:

Hétfő:0-24
Kedd:0-24

Szerda: 0-24
Csütörtök: 0-24

Péntek: 0-24
Szombat:0-24

Vasárnap: 0-24
 
7.2. az üzlet elnevezése: Szőlőszem Szórakoztató és Egészség Farm
7.3. az üzlet alapterülete: 180 m  

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: 120 fő
 
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 2011.04.11.
 
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 



1.1.  Meleg-,  hideg  étel,  1.2.  Kávéital,  alkoholmentes  és  szeszesital  1.3. 
Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes és szeszesital; 1.4. 
Cukrászdai készítmény, 1.8. Kenyér, pékárú; 1.9. Édességárú 

8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:
b. alkoholtermék

c. sör
d. bor

e. pezsgő

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
jellege: 
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): igen/nem 
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: vendéglátás
 
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): igen/nem

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
10.1. szeszesital-kimérést: igen/nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen/nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 
külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a 
külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes 
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

12. a kereskedelmi tevékenység 
   12.1 megkezdésének időpontja:2011.04.11.
   12.2 módosításának időpontja:
   12.3 megszűnésének időpontja: 2011.11.03



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A)   Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a nyilvántartásba vétel száma: 28/2011.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Bognár Tamás László
                                                           5244. Tiszaszőlős,Deák Ferenc út 4.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:
    vállalkozói nyilvántartási száma: 19387282
   a kistermelő regisztrációs száma:
 
4. a kereskedő statisztikai száma: 60235514-5222-113-16

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

Tiszaszőlős, Csónak kikötő 031.hrsz.
 
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:
 
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 
települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
 
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

• Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:

Hétfő:0-24
Kedd:0-24

Szerda: 0-24
Csütörtök: 0-24

Péntek: 0-24
Szombat:0-24

Vasárnap: 0-24
 
7.2. az üzlet elnevezése: Arany Büfé
7.3. az üzlet alapterülete: 12 m  

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:  fő
 
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 2011.04.27.
 
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 



1.2.  Kávéital,  1.3.  Csomagolt  kávé,  dobozos,  illetve  palackozott 
alkoholmentes  és  szeszesital;  1.8.  Kenyér,  pékárú;  1.9.  Édességáru;  1.10. 
Tej,tejtermék; 1.11 Egyéb élelmiszer; 26. Sportszer, sporteszközök 

8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:
b. alkoholtermék

c. sör
d. bor

e. pezsgő
f. köztes alkoholtermék

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
jellege: 
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): igen/nem 
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: kiskereskedelem
 
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): igen/nem

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
10.1. szeszesital-kimérést: igen/nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen/nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 
külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a 
külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes 
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

12. a kereskedelmi tevékenység 
   12.1 megkezdésének időpontja:2011.04.27.
   12.2 módosításának időpontja:
   12.3 megszűnésének időpontja: 



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A)   Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a nyilvántartásba vétel száma: 29-2/2014.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Sipos József
                                                           5244. Tiszaszőlős,Jókai út 2/B.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:
    vállalkozói nyilvántartási száma: 22548292
   a kistermelő regisztrációs száma:
 
4. a kereskedő statisztikai száma: 60766342-4764-231-16

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

Tiszaszőlős, Fő út 1.
 
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 
Tiszaszőlős, Tiszaderzs, Abádszalók, Tiszabura, Tiszaszentimre, Tomajmonostora, 
Úszentgyörgy, Tiszalök

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:
 
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 
települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
 
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

• Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
• Mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:

Hétfő:10-16
Kedd:10-16

Szerda: 10-16
Csütörtök: 10-16

Péntek: 10-16
Szombat:10-14

Vasárnap: -
 
7.2. az üzlet elnevezése: Ezüstcsuka Horgász és Állateledel Bolt
7.3. az üzlet alapterülete: 25 m  

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:  fő
A mozgóbolt forgalmi rendszáma: FBY-491. Fiat Ducato
Alvázszám:ZFA23000005088953



7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 2011.06.09.
 
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 

1.3.  Csomagolt  kávé,  dobozos,  illetve  palackozott  alkoholmentes  és 
szeszesital; 26. Sportszer, sporteszközök, 32. Állateledel, takarmány 

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

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
jellege: 
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): igen/nem 
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: kiskereskedelem
 
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): igen/nem

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
10.1. szeszesital-kimérést: igen/nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen/nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 
külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a 
külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes 
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

12. a kereskedelmi tevékenység 
   12.1 megkezdésének időpontja:2011.06.09.
   12.2 módosításának időpontja: 2014.04.01.
   12.3 megszűnésének időpontja: 



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A)   Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a nyilvántartásba vétel száma: 30/2011.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: VIRTUR – KER Kft.
                                                           5244. Tiszaszőlős,Hősök tere 245/2.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:16-09-013339
    vállalkozói nyilvántartási száma: 
   a kistermelő regisztrációs száma:
 
4. a kereskedő statisztikai száma: 234421125-4776-113-16

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

Tiszaszőlős, Fő út 432/6.hrsz.
 
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:
 
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 
települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
 
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

• Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:

Hétfő:8-12
Kedd:8-12;14-17

Szerda: 8-12;14-17
Csütörtök: 8-12;14-17

Péntek: 8-12;14-17
Szombat:8-12

Vasárnap: -
 
7.2. az üzlet elnevezése: Napvirág - Turi
7.3. az üzlet alapterülete: 22 m  

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:  fő
 
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 2011.07.11.
 
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 



3.  Textil,  4.  Ruházat,  5.  Babatermék,  6.  Lábbeli-  és  bőráru,  30.  Virág  és 
kertészeti cikk, 46. Használt cikk

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

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
jellege: 
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): igen/nem 
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: kiskereskedelem
 
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): igen/nem

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
10.1. szeszesital-kimérést: igen/nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen/nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 
külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a 
külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes 
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

12. a kereskedelmi tevékenység 
   12.1 megkezdésének időpontja:2011.07.11.
   12.2 módosításának időpontja:2011.11.24.
   12.3 megszűnésének időpontja: 



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A)   Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a nyilvántartásba vétel száma: 31/2011.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Ipacs Andrásné
                                                           5244. Tiszaszőlős,Zsák út 9.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:
    vállalkozói nyilvántartási száma: 9279934
   a kistermelő regisztrációs száma:
 
4. a kereskedő statisztikai száma: 64407230-5262-231-16

5. a kereskedelmi tevékenység helye: 
5.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek):
. 
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:
Tiszaszőlős, Piac tér
 
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 
települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
 
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

• Vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:

Hétfő:
Kedd:

Szerda: 
Csütörtök: 

Péntek: 
Szombat:

Vasárnap: 
 
7.2. az üzlet elnevezése: 
7.3. az üzlet alapterülete: m  

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:  fő
 
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 
 
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 



4. Ruházat
6. Lábbeli- és bőráru 
8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:
9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
jellege: 
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): igen/nem 
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: kiskereskedelem
 
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): igen/nem

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
10.1. szeszesital-kimérést: igen/nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen/nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 
külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a 
külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes 
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

12. a kereskedelmi tevékenység 
   12.1 megkezdésének időpontja:2011.07.11.
   12.2 módosításának időpontja:
   12.3 megszűnésének időpontja: 



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A)   Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a nyilvántartásba vétel száma: 32/2011.
 32-2/2013.

2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Alaszka MMV Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.
                                                           1147.Budapest, Hunyadi János utca 1.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:01-09-171672
    vállalkozói nyilvántartási száma: 
   a kistermelő regisztrációs száma:
 
4. a kereskedő statisztikai száma: 13430696-4777-113-13

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

Tiszaszőlős, Dózsa György út 19.
 
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:
 
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 
települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
 
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

• Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:

Hétfő:0-24
Kedd:0-24

Szerda: 0-24
Csütörtök: 0-24

Péntek: 0-24
Szombat:0-24

Vasárnap: 0-24
 
7.2. az üzlet elnevezése: Szőlőszem Szórakoztató és Egészség Farm
7.3. az üzlet alapterülete: - m  

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: 20 fő
 
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 2011.11.03.
 



8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 

1.1.  Meleg-hideg  étel,  1.2.  Kávéital,  1.3.  Csomagolt  kávé,  dobozos,  illetve 
palackozott  alkoholmentes  és  szeszesital;  1.4.  Cukrászati  készítmény  1.8. 
Kenyér, pékárú; 1.9. Édességárú;  26. Sportszer; 27. Játékáru

8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:
b. alkoholtermék

c. sör
d. bor

e. pezsgő

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
jellege: 
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): igen/nem 
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: vendéglátás
 
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): igen/nem

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
10.1. szeszesital-kimérést: igen/nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen/nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 
külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a 
külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes 
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

12. a kereskedelmi tevékenység 
   12.1 megkezdésének időpontja:2011.11.03.
   12.2 módosításának időpontja:2013.06.11.
   12.3 megszűnésének időpontja: 



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A)   Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a nyilvántartásba vétel száma: 33/2011.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Szőke Tibor
                                                           5244. Tiszaszőlős,Gárdonyi út 13.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:
    vállalkozói nyilvántartási száma: 
   a kistermelő regisztrációs száma:15T0433
 
4. a kereskedő statisztikai száma: 

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

Tiszaszőlős, Hétvezér út 2.
 
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:
 
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 
települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
 
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

• Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:

Hétfő:6.30-11.30;13.30-16.30
Kedd:6.30-11.30;13.30-16.30

Szerda: 6.30-11.30;13.30-16.30
Csütörtök: 6.30-11.30;13.30-16.30

Péntek: 6.30-11.30;13.30-16.30
Szombat:6.30-11.30

Vasárnap: -
 
7.2. az üzlet elnevezése: Tibi - Hús
7.3. az üzlet alapterülete: 28 m  

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:  fő
 
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 2011.04.27.
 
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 



1.5. Hús- és hentesáru 

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

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
jellege: 
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): igen/nem 
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: kiskereskedelem
 
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): igen/nem

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
10.1. szeszesital-kimérést: igen/nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen/nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 
külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a 
külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes 
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

12. a kereskedelmi tevékenység 
   12.1 megkezdésének időpontja:2011.12.08.
   12.2 módosításának időpontja:
   12.3 megszűnésének időpontja: 2013.11.26.



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A)   Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a nyilvántartásba vétel száma: 34/2012.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: ALFA ORIGÓ gyártó és 
forgalmazó Kft.
                                                         5244. Tiszaszőlős,Szarvas S. út 32-40.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:16-02-001537
    vállalkozói nyilvántartási száma: 
   a kistermelő regisztrációs száma:
 
4. a kereskedő statisztikai száma: 14434480-1071-113-16

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

Tiszaszőlős, Szarvas Sándor út 32-40.
 
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:
 
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 
települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
 
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

• Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:

Hétfő:7-22
Kedd:7-22

Szerda: 7-22
Csütörtök: 7-22

Péntek: 7-01
Szombat:7-01

Vasárnap: 7-22
 
7.2. az üzlet elnevezése: Fényes Söröző
7.3. az üzlet alapterülete: 90 m  

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:  30 fő
 
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 2012.09.20.
 
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 



1.1. Meleg – hideg étel, 1.2. Kávéital, 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve 
palackozott  alkoholmentes  és  szeszesital;  1.4.  Cukrászati  készítmények,  1.9. 
Édességáru;

8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:
b. alkoholtermék

c. sör
d. bor

e. pezsgő
f. köztes alkoholtermék

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
jellege: 
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): igen/nem 
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: vendéglátás
 
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): igen/nem

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
10.1. szeszesital-kimérést: igen/nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen/nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 
külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a 
külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes 
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

12. a kereskedelmi tevékenység 
   12.1 megkezdésének időpontja:2012.09.20.
   12.2 módosításának időpontja:
   12.3 megszűnésének időpontja: 



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A)   Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a nyilvántartásba vétel száma: 35/2012.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: GARMASZÁN KFT.
                                                           5244. Tiszaszőlős,Kossuth út 2.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:16-09-014527
    vállalkozói nyilvántartási száma: 
   a kistermelő regisztrációs száma:
 
4. a kereskedő statisztikai száma: 24101610-4711-113-16

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

Tiszaszőlős, Kossuth Lajos utca 2.
 
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:
 
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 
települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
 
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

• Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:

Hétfő:7.30-17
Kedd:7.30-17

Szerda: 7.30-17
Csütörtök: 7.30-17

Péntek: 7.30-17
Szombat:7.30-12

Vasárnap: -
 
7.2. az üzlet elnevezése: 100 Ft-os Bolt
7.3. az üzlet alapterülete: 27 m  

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:  fő
 
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 2012.11.05
 
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 

 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes és szeszesital; 
1.9. Édességárú; 3. Textil,  4.  Ruházat,  16. Könyv,  20.  Illatszer,  drogéria,  21. 



Háztartási  tisztítószer,  25.  Óra-  és  ékszer,  27.  Játékáru,  29.Tapéta, 
32.Állateledel, takarmány, 45. Kreatív-hobbi és dek.term. 

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

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
jellege: 
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): igen/nem 
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: kiskereskedelem
 
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): igen/nem

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
10.1. szeszesital-kimérést: igen/nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen/nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 
külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a 
külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes 
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

12. a kereskedelmi tevékenység 
   12.1 megkezdésének időpontja:2012.11.05.
   12.2 módosításának időpontja:
   12.3 megszűnésének időpontja: 2014.04.02.



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A)   Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a nyilvántartásba vétel száma: 36-2/2012.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Muliter Imre
                                                           5244. Tiszaszőlős,Hősök tere 245/2.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:
    vállalkozói nyilvántartási száma: 30431680
   a kistermelő regisztrációs száma:
 
4. a kereskedő statisztikai száma: 65985379-5630-231-16

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

Tiszaszőlős, Hősök tere 245/2.
 
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:
 
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 
települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
 
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

• Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
• Közterületi értékesítés

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:

Hétfő:05-22
Kedd:05-22

Szerda: 05-22
Csütörtök: 05-22

Péntek: 05-02
Szombat:05-02

Vasárnap: 05-22
 
7.2. az üzlet elnevezése: Bikakert Söröző
7.3. az üzlet alapterülete: 49,52 m  

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:  50 fő
 
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 2012.11.07.
 
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 

1.2.  Kávéital,  1.3.  Csomagolt  kávé,  dobozos,  illetve  palackozott 
alkoholmentes és szeszesital; 1.9. Édességáru;  59. Egyéb: büfétermék



8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:
b. alkoholtermék

c. sör
d. bor

e. pezsgő
f. köztes alkoholtermék

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
jellege: 
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): igen/nem 
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: vendéglátás
 
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): igen/nem

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
10.1. szeszesital-kimérést: igen/nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen/nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 
külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a 
külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes 
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

12. a kereskedelmi tevékenység 
   12.1 megkezdésének időpontja:2012.11.07.
   12.2 módosításának időpontja:2013.05.13.
   12.3 megszűnésének időpontja: 



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A)   Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a nyilvántartásba vétel száma: 37-2/2012.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Falusi Patika Kft.
                                                           5244. Tiszaszőlős, Fő út 68.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:16-09-015167
    vállalkozói nyilvántartási száma: 
   a kistermelő regisztrációs száma:
 
4. a kereskedő statisztikai száma: 24398475-1101-113-16

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

Tiszaszőlős, Fő út 22.
 
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:
 
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 
települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
 
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

• Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:

Hétfő:6-22
Kedd:6-22

Szerda: 6-22
Csütörtök: 6-22

Péntek: 6-22
Szombat:6-22

Vasárnap: 6-22
 
7.2. az üzlet elnevezése: Hársfa Söröző
7.3. az üzlet alapterülete: 120 m  

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: 30 fő
 
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 2012.11.30.
 
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 

1.1. Meleg – hideg étel, 1.2. Kávéital 1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve 
palackozott alkoholmentes és szeszesital; 1.9. Édességáru;  



8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:
b. alkoholtermék

c. sör
d. bor

e. pezsgő
f. köztes alkoholtermék

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
jellege: 
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): igen/nem 
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: vendéglátás
 
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): igen/nem

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
10.1. szeszesital-kimérést: igen/nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen/nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 
külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a 
külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes 
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

12. a kereskedelmi tevékenység 
   12.1 megkezdésének időpontja:2012.11.30.
   12.2 módosításának időpontja: 2013.07.11.
   12.3 megszűnésének időpontja: 2014.10.01.



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A)   Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a nyilvántartásba vétel száma: 38/2012.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Gyulai Anikó
                                                           5244. Tiszaszőlős,Jókai út 1/A.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:
    vállalkozói nyilvántartási száma:31104083
   a kistermelő regisztrációs száma:
 
4. a kereskedő statisztikai száma: 66039134-4779-231-16

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

Tiszaszőlős, Jókai út 1/A.
 
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:
 
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 
települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
 
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

• Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:

Hétfő:8-17
Kedd:8-17

Szerda: 8-17
Csütörtök: 8-17

Péntek: 8-17
Szombat:10-13

Vasárnap: -
 
7.2. az üzlet elnevezése: ANZSU-TURI
7.3. az üzlet alapterülete: 23 m  

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:  fő
 
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 2012.12.05.
 
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 

46. Használtcikk



8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:
9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
jellege: 
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): igen/nem 
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: kiskereskedelem
 
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): igen/nem

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
10.1. szeszesital-kimérést: igen/nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen/nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 
külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a 
külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes 
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

12. a kereskedelmi tevékenység 
   12.1 megkezdésének időpontja:2012.12.05.
   12.2 módosításának időpontja:
   12.3 megszűnésének időpontja:2014.04.18.



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A)   Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a nyilvántartásba vétel száma: 39/2012.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Kalóz Csabáné
                                                           5244. Tiszaszőlős,Béke út 25.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:
    vállalkozói nyilvántartási száma: ES-294194
   a kistermelő regisztrációs száma:
 
4. a kereskedő statisztikai száma: 64269919-5211-231-16

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

Tiszaszőlős, Béke út 25.
 
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:
 
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 
települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
 
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

• Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:

Hétfő:7.30-12
Kedd:7.30-17.00

Szerda: 7.30-17.00
Csütörtök: 7.30-17.00

Péntek: 7.30-17.00
Szombat:8-12

Vasárnap: 8-10
 
7.2. az üzlet elnevezése: TIP-TOP Vegyeskereskedés
7.3. az üzlet alapterülete: 50 m  

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:  fő
 
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 2012.12.10.
 
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 



1.2.  Kávéital,  1.3.  Csomagolt  kávé,  dobozos,  illetve  palackozott 
alkoholmentes  és  szeszesital;  1.9.  Édességáru;  1.11  Egyéb  élelmiszer;  1.12. 
Közérzet  jav.  És  étrendk.,  3.  Textil,  4.  Ruházat,  5.Babatermék,  6.Lábbeli  és 
bőráru,  7.  Bútor,  lakberendezés,  9.Villamos  háztartási  k.  11.  Audiovizuális 
termék,  13.  Festék,  lakk,  14.  Vasáru,  16.  Könyv,  17.  Újságos,  18.  Papír  és 
írószer,  20.  Illatszer  és  drogéria,  21.  Háztartási  k.,  25.  Óra-  és  ékszer  26. 
Sportszer,  sporteszközök,  27.  Játékáru,  29.Tapéta,  30.  Virág  és  kertészeti 
cikkek,  32.  Állateledel,  37.Mezőgazdasági  méhészeti  és  borászati  cikk, 
növényvédő  szer,  termésnövelő  anyag,  tevékenységhez  szükséges  eszköz, 
kisgép,  38. Fotócikk,  39. Optikai  cikk,  43.Emlék és ajándéktárgy,  45.  Kreatív 
hobbi és dek., 46. Használtcikk 

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

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
jellege: 
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): igen/nem 
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: kiskereskedelem
 
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): igen/nem

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
10.1. szeszesital-kimérést: igen/nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen/nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 
külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a 
külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes 
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

12. a kereskedelmi tevékenység 
   12.1 megkezdésének időpontja:2012.12.10.
   12.2 módosításának időpontja:
   12.3 megszűnésének időpontja: 



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A)   Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a nyilvántartásba vétel száma: 40/2013.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Caribi Pub Kft.
                                                           2112. Veresegyház, Fő utca 6.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:13-09-159658
    vállalkozói nyilvántartási száma: 
   a kistermelő regisztrációs száma:
 
4. a kereskedő statisztikai száma: 24143158-5610-113-13

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

Tiszaszőlős, Dózsa György út 19.
 
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:
 
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 
települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
 
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

• Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:

Hétfő:0-24
Kedd:0-24

Szerda: 0-24
Csütörtök: 0-24

Péntek: 0-24
Szombat:0-24

Vasárnap: 0-24
 
7.2. az üzlet elnevezése: Szőlőszem Szórakoztató és Egészség Farm
7.3. az üzlet alapterülete: 180 m  

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: 120 fő
 
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 2013.06.11.
 
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 



1.1.  Meleg-hideg  étel,  1.2.  Kávéital,  1.3.  Csomagolt  kávé,  dobozos,  illetve 
palackozott  alkoholmentes  és  szeszesital;  1.4.  Cukrászati  készítmény;  1.9. 
Édességárú;   1.10.  Tej,  termék;  1.11.  Egyéb  élelmiszer;  26.  Sportszer;  27. 
Játékáru

8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:
b. alkoholtermék

c. sör
d. bor

e. pezsgő

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
jellege: 
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): igen/nem 
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: vendéglátás
 
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): igen/nem

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
10.1. szeszesital-kimérést: igen/nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen/nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 
külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a 
külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes 
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

12. a kereskedelmi tevékenység 
   12.1 megkezdésének időpontja:2013.06.11.
   12.2 módosításának időpontja:
   12.3 megszűnésének időpontja: 



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A)   Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a nyilvántartásba vétel száma: 41/2013.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Nagy Attila
                                                                 5244.Tiszaszőlős, Fő út 6.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:
    vállalkozói nyilvántartási száma: 14162079
   a kistermelő regisztrációs száma:
 
4. a kereskedő statisztikai száma: 65222500-5610-231-16

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

Tiszaszőlős, Alkotmány út 21.
 
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:
 
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 
települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
 
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

• Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:

Hétfő:6-22
Kedd:6-22

Szerda: 6-22
Csütörtök: 6-22

Péntek: 6-02
Szombat:6-02

Vasárnap: 6-22
 
7.2. az üzlet elnevezése: Nagy Presszó
7.3. az üzlet alapterülete: 100 m  

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: 40 fő
 
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 2013.07.11.
 
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 

1.1.  Meleg-,  hideg  étel,  1.2.  Kávéital,  alkoholmentes-  és  szeszes  ital,  1.3. 
Csomagolt  kávé,  dobozos,  illetve  palackozott  alkoholmentes-  és  szeszes  ital, 
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 1.9. Édességáru



8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:
b. alkoholtermék

c. sör
d. bor

e. pezsgő

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
jellege: 
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): igen/nem 
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: vendéglátás
 
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): igen/nem

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
10.1. szeszesital-kimérést: igen/nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen/nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 
külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a 
külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes 
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

12. a kereskedelmi tevékenység 
   12.1 megkezdésének időpontja:2013.07.11.
   12.2 módosításának időpontja:
   12.3 megszűnésének időpontja: 



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A)   Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a nyilvántartásba vétel száma: 42/2013.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Falusi Patika Kft.
                                                                 5244.Tiszaszőlős, Fő út 68.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma: 16-09-015167
    vállalkozói nyilvántartási száma: 
   a kistermelő regisztrációs száma:
 
4. a kereskedő statisztikai száma: 24398475-1101-113-16

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

Tiszaszőlős, Fő út 68.
 
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:
 
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 
települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
 
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

• Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
• Vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:

Hétfő:16-18
Kedd: 16-18

Szerda: 16-18
Csütörtök: 16-18

Péntek: 16-18
Szombat:-

Vasárnap: -
 
7.2. az üzlet elnevezése: Falusi Patika
7.3. az üzlet alapterülete: 16 m  

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:  fő
 
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 2013.07.11.
 
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 

1.2.  Kávéital,  alkoholmentes-  és  szeszes  ital,  1.3.  Csomagolt  kávé,  dobozos, 
illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital



8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:
b. alkoholtermék

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
jellege: 
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): igen/nem 
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: vendéglátás
 
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): igen/nem

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
10.1. szeszesital-kimérést: igen/nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen/nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 
külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a 
külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes 
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

12. a kereskedelmi tevékenység 
   12.1 megkezdésének időpontja:2013.07.11.
   12.2 módosításának időpontja:
   12.3 megszűnésének időpontja: 2013.11.25.



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A)   Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a nyilvántartásba vétel száma: 43/2014.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: EDU PED Zrt.
                                                                 1142. Budapest, Mexikói út 68/b.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma: 01-10-046883
    vállalkozói nyilvántartási száma: 
   a kistermelő regisztrációs száma:
 
4. a kereskedő statisztikai száma: 22717890-8532-114-01

5. a kereskedelmi tevékenység helye: 
5.1. a kereskedelmi tevékenység címe (több helyszín esetében a címek):
 
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

Tiszaszőlős 0177. hrsz.

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

Tiszaszőlős 0177.hrsz.
 
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 
települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
 
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

• Mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység
• Üzleten kívüli kereskedelem 
• Automatából történő értékesítés

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:

7.2. az üzlet elnevezése: 
7.3. az üzlet alapterülete:  m  

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:  fő
 
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 2014.01.20.
 
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 
1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital, 
1.7. Zöldség- és gyümölcs, 1.9. Édességáru, 17. Újság, napilap, folyóirat, 
periodikus kiadvány, 26. Sportszer, sporteszköz, 27. Játékáru

8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:
b. alkoholtermék

c. sör
d. bor

e. pezsgő



9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
jellege: 
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): igen/nem 
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: kiskereskedelem
 
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): igen/nem

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
10.1. szeszesital-kimérést: igen/nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen/nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 
külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a 
külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes 
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

12. a kereskedelmi tevékenység 
   12.1 megkezdésének időpontja:2014. január 20.
   12.2 módosításának időpontja:
   12.3 megszűnésének időpontja: 



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A)   Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a nyilvántartásba vétel száma: 44/2014.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: NONÁKER KFT.
                                                                5244.Tiszaszőlős, Szarvas S. út 12.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:Cg.:16-09-012085
    vállalkozói nyilvántartási száma: 
   a kistermelő regisztrációs száma:
 
4. a kereskedő statisztikai száma: 22684848-5610-113-16

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

Tiszaszőlős, Fő út 432/6.
 
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:
 
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 
települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
 
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

• Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
• Közvetlen értékesítés

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:

Hétfő:6.30-16.30
Kedd: 6.30-16.30

Szerda: 6.30-16.30
Csütörtök: 6.30-16.30

Péntek: 6.30-16.30
Szombat: 6.30-16.30

Vasárnap: -
 
7.2. az üzlet elnevezése: HAMI - HÁZ
7.3. az üzlet alapterülete: 18 m  

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: - fő
 
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 2014.01.23.
 
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 

1.1.  Meleg-,  hideg  étel,  1.2.  Kávéital,  alkoholmentes-  és  szeszes  ital,  1.3. 
Csomagolt  kávé,  dobozos,  illetve  palackozott  alkoholmentes-  és  szeszes  ital, 



1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék, 1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari 
termék, 1.9. Édességáru

8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:
c. sör

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
jellege: 
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): igen/nem 
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: vendéglátás
 
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): igen/nem

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
10.1. szeszesital-kimérést: igen/nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen/nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 
külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a 
külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes 
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

12. a kereskedelmi tevékenység 
   12.1 megkezdésének időpontja:2014.01.23.
   12.2 módosításának időpontja:
   12.3 megszűnésének időpontja: 



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A)   Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a nyilvántartásba vétel száma: 45/2014.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: ÖKO – VIDRA KFT.
                                                         5244. Tiszaszőlős, Dózsa György út 19.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:01-09-985591
    vállalkozói nyilvántartási száma: 
   a kistermelő regisztrációs száma:
 
4. a kereskedő statisztikai száma: 23939323-5610-113-01

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

Tiszaszőlős, Dózsa György út 19.
 
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:
 
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 
települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
 
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

• Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
• Közvetlen értékesítés

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:

Hétfő:10-22
Kedd:10-22

Szerda: 10-22
Csütörtök: 10-22

Péntek: 10-22
Szombat:10-22

Vasárnap: 10-22
 
7.2. az üzlet elnevezése: Szőlőszem Szórakoztató és Egészség Központ
7.3. az üzlet alapterülete: 2000 m  

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége: 80 fő
 
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 2014.03.20.
 
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 



1.1.  Meleg-hideg  étel,  1.2.  Kávéital,  1.3.  Csomagolt  kávé,  dobozos,  illetve 
palackozott  alkoholmentes  és  szeszesital;  1.4.  Cukrászati  készítmény;  1.9. 
Édességárú;  1.10. Tej, termék; 43. Emlék –és ajándéktárgy; 59. Egyéb

8.2. a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti termékek:
b. alkoholtermék

c. sör
d. bor

e. pezsgő
f. köztes alkoholtermék

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
jellege: 
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): igen/nem 
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: vendéglátás
 
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): igen/nem

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
10.1. szeszesital-kimérést: igen/nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen/nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 
külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a 
külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes 
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

12. a kereskedelmi tevékenység 
   12.1 megkezdésének időpontja:2014.03.20.
   12.2 módosításának időpontja:
   12.3 megszűnésének időpontja: 



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A)   Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a nyilvántartásba vétel száma: 46/2014.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Kalóz Imréné
                                                         5241. Abádszalók, Deák Ferenc út 8.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:
    vállalkozói nyilvántartási száma: 34550282 
   a kistermelő regisztrációs száma:
 
4. a kereskedő statisztikai száma: 66381998-4779-231-16

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

Tiszaszőlős, Jókai út 1/A.
 
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:
 
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 
települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
 
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

• Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység
• Vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:

Hétfő:14-18
Kedd:14-18

Szerda: 14-18
Csütörtök: 14-18

Péntek: 14-18
Szombat:10-13

Vasárnap: szünnap
 
7.2. az üzlet elnevezése: TUTI-TURI
7.3. az üzlet alapterülete: 23 m  

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:  fő
 
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 2014.04.18.
 
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 

46. Használtcikk



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

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
jellege: 
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): igen/nem 
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: kiskereskedelem
 
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): igen/nem

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
10.1. szeszesital-kimérést: igen/nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen/nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 
külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a 
külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes 
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

12. a kereskedelmi tevékenység 
   12.1 megkezdésének időpontja:2014.04.18.
   12.2 módosításának időpontja:
   12.3 megszűnésének időpontja: 



2. számú melléklet a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelethez
A 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vezetett nyilvántartás

A)   Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében: 

1. a nyilvántartásba vétel száma: 47/2014.
2. a kereskedő neve, címe, illetve székhelye: Nagyné Tóth Mónika
                                                         5244. Tiszaszőlős, Ady E. 2.
3. a kereskedő cégjegyzékszáma:
    vállalkozói nyilvántartási száma: 31030309
   a kistermelő regisztrációs száma:
 
4. a kereskedő statisztikai száma: 66033169-472-2123-116

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

Tiszaszőlős, Alkotmány út 21.
 
5.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke: 

5.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési 
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy – ha a 
tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed – a megye, 
illetve az országos jelleg megjelölése:
 
5.4. csomagküldő kereskedelem esetében a működési területével érintett 
települések, vagy – ha a tevékenység egy egész megyére vagy az ország egészére 
kiterjed – a megye, illetve az országos jelleg megjelölése:
 
6. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a kereskedelmi 
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint:

• Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység

7. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik: 
7.1. a napi/heti nyitva tartási idő:

Hétfő:6-18
Kedd:6-18

Szerda: 6-18
Csütörtök: 6-18

Péntek: 6-18
Szombat:6-18

Vasárnap: 6-18
 
7.2. az üzlet elnevezése: NAGY ABC
7.3. az üzlet alapterülete: 97 m  

7.4. vendéglátó üzlet esetében befogadóképessége:  fő
 
7.5. a 25. § (4) bekezdés szerinti vásárlók könyve használatba vételének 
időpontja: 2014.10.01
 
8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban 
8.1. termékek megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján: 

1.3. Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes- és szeszes ital; 
1.4. Cukrászati készítmény, édesipari termék; 1.5. Hús- és hentesáru; 1.7. Zöldség- 
és gyümölcs; 1.8. Kenyér- és pékáru, sütőipari termék; 1.9. Édességáru; 1.10. Tej, 
tejtermék; 1.11. Egyéb élelmiszer; 11. Audiovizuális termék; 17.   Újság, napilap, 



folyóirat,  periodikus  kiadvány;  18.  Papír-  és  írószer,  művészellátó  cikk;  20. 
Illatszer, drogéria; 21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru; 24. Palackos gáz

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

9. kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a kereskedelmi tevékenység 
jellege: 
9.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont): igen/nem 
9.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. § 
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat: kiskereskedelem
 
9.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont): igen/nem

10. annak ténye, hogy az üzletben folytatnak-e 
10.1. szeszesital-kimérést: igen/nem
10.2. A 22. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet: igen/nem

11. ha a kereskedő külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenységet folytat, a 
külön engedély alapján forgalmazott termékek körét, megnevezését, továbbá a 
külön engedélyt kiállító hatóságot és a külön engedély számát, hatályát (egyes 
kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban):

12. a kereskedelmi tevékenység 
   12.1 megkezdésének időpontja:2014.10.01.
   12.2 módosításának időpontja:
   12.3 megszűnésének időpontja: 


