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A nyilvántartás vezetése a 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdése alapján kötelező.  

A nyilvántartás vezetésére kötelezett: a jegyző. 

 

Frissítve: 2016. december 1.  



1. 
I. A kereskedő Nyilvántartási száma 

neve: Kisdér Község Önkormányzata 2/2012. 

címe: 7814 Kisdér Petőfi u. 52. 

székhelye: 7814 Kisdér Petőfi u. 52. 

Cégjegyzékszáma: statisztikai száma: 15331081-8411-321-02 

vállalkozói nyilvántartási száma: (törzsszám) 333872 

kistermelői regisztrációs száma: -------- 

I/1. A kereskedelmi tevékenység 

kezdése: módosítása: -------- megszűnése: -------- 

II. A kereskedelmi tevékenység helye 

Cím:  

Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal 

jegyzéke:  

-------- 

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: 

-------- 

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:  

-------- 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája 

megnevezése: Mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi 

tevékenység 

a kereskedelmi tevékenység jellege: Kiskereskedelem 

az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: nem 

A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 22.§ (1) 

bekezdésében meghatározott tevékenységet 

folytat: 

nem 

III. Termékkörök 

sorszám megnevezés 

1.7 Zöldség- és gyümölcs, 

IV. Jövedéki termékek 

megnevezés: -------- 

V. Üzletek 

üzlet elnevezése:  

cím (hrsz.): -------- 

alapterülete: -------- 

vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: -------- 

nyitva tartás ideje: Heti 2 nap 

A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) 

bekezdés szerinti vásárlók könyvének 

használatba vételi időpontja: 

 

 

 

 



2. 
I. A kereskedő Nyilvántartási száma 

neve: Matias Borászati Kft. 2/2014. 

címe:  

székhelye: 1075 Budapest Károly krt. 3/C. 

Cégjegyzékszáma: 01-09-985678 statisztikai száma: 14344530-1102-113-01 

vállalkozói nyilvántartási száma: -------- 

kistermelői regisztrációs száma: -------- 

I/1. A kereskedelmi tevékenység 

kezdése: módosítása: -------- megszűnése: -------- 

II. A kereskedelmi tevékenység helye 

Cím:  7814 Ócsárd Hrsz.:93/4. 

Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal 

jegyzéke:  

-------- 

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: 

-------- 

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:  

-------- 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája 

megnevezése: Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

a kereskedelmi tevékenység jellege: Kiskereskedelem 

az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: igen 

A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 22.§ (1) 

bekezdésében meghatározott tevékenységet 

folytat: 

nem 

III. Termékkörök 

sorszám megnevezés 

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 

IV. Jövedéki termékek 

megnevezés: bor 

V. Üzletek 

üzlet elnevezése: Matias Borászat borkóstoló helység 

cím (hrsz.): 7814 Ócsárd Hrsz.: 93/4. 

alapterülete: 20 m2 

vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: 15 fő 

nyitva tartás ideje: Telefonos bejelentkezés alapján csak. 

A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) 

bekezdés szerinti vásárlók könyvének 

használatba vételi időpontja: 

2014.10.08. 

 

 

 

 



3. 
I. A kereskedő Nyilvántartási száma 

neve: Matias Borászati Kft. 1/2013. 

címe: 1138 Budapest, Tomori u. 33. 

székhelye: 1138 Budapest, Tomori u. 33. 

Cégjegyzékszáma: 01-09-985678 statisztikai száma: 14344530-1102-113-01 

vállalkozói nyilvántartási száma: -------- 

kistermelői regisztrációs száma: -------- 

I/1. A kereskedelmi tevékenység 

kezdése: módosítása: -------- megszűnése: -------- 

II. A kereskedelmi tevékenység helye 

Cím:  7814 Ócsárd Hrsz.:93/4/B. 

Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal 

jegyzéke:  

-------- 

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: 

-------- 

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:  

-------- 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája 

megnevezése: Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

a kereskedelmi tevékenység jellege: Nagykereskedelem 

az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: nem 

A 210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet 22.§ (1) 

bekezdésében meghatározott tevékenységet: 

 

III. Termékkörök 

sorszám megnevezés 

1.3 Csomagolt kávé, dobozos, illetve palackozott alkoholmentes – és szeszes ital; 

IV. Jövedéki termékek 

megnevezés: bor 

V. Üzletek 

üzlet elnevezése: Matias Nagykereskedés 

cím (hrsz.): 7814 Ócsárd Hrsz.:93/4/B. 

alapterülete: 451 m2 

vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: -------- 

nyitva tartás ideje: Alkalomszerű 

A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) 

bekezdés szerinti vásárlók könyvének 

használatba vételi időpontja: 

 

 

4. 
I. A kereskedő Nyilvántartási száma 

neve: Tóka Dorina Johanna 1/2014 

címe: 7814 Ócsárd, Vasút u. 1. 



székhelye: 7814 Ócsárd, Vasút u. 1. 

Cégjegyzékszáma: 38761294 statisztikai száma: 66764661-5630-231-02 

vállalkozói nyilvántartási száma: -------- 

kistermelői regisztrációs száma: -------- 

I/1. A kereskedelmi tevékenység 

kezdése: 2014..09.02. módosítása: -------- megszűnése: 2016.11.30. 

II. A kereskedelmi tevékenység helye 

Cím:      7814 Ócsárd, Vasút u. 1. 

Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal 

jegyzéke:  

-------- 

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: 

-------- 

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:  

-------- 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája 

megnevezése: Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

a kereskedelmi tevékenység jellege: Kiskereskedelem 

az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: igen 

A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 22.§ (1) 

bekezdésében meghatározott tevékenységet 

folytat: 

 

III. Termékkörök 

sorszám megnevezés 

1.1 Hideg étel, 

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 

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

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukoráru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém 

stb.), 

IV. Jövedéki termékek 

megnevezés: alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék 

V. Üzletek 

üzlet elnevezése: Söröző 

cím (hrsz.): 7814 Ócsárd, Vasút u. 1. 

alapterülete: 80 m2 

vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: 40 fő 

nyitva tartás ideje: Hétfő - Vasárnap 16.00-21.00 

A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) 

bekezdés szerinti vásárlók könyvének használatba 

vételi időpontja: 

2014.09.02. 

 

5. 
I. A kereskedő Nyilvántartási száma 

neve: R.C-21 Kft. 3/2014. 



címe: 7624 Pécs, Bornemissza u. 10. 

székhelye: 7624 Pécs, Bornemissza u. 10. 

Cégjegyzékszáma: 02-09-067805 statisztikai száma: 12746778-4621-113-02 

vállalkozói nyilvántartási száma: -------- 

kistermelői regisztrációs száma: -------- 

I/1. A kereskedelmi tevékenység 

kezdése: módosítása: -------- megszűnése: -------- 

II. A kereskedelmi tevékenység helye 

Cím:   

Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal 

jegyzéke:  

 

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: 

-------- 

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:  

-------- 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája 

megnevezése: Mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi 

tevékenység 

a kereskedelmi tevékenység jellege: Kiskereskedelem 

az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: nem 

A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 22.§ (1) 

bekezdésében meghatározott tevékenységet 

folytat: 

nem 

III. Termékkörök 

sorszám megnevezés 

32. Állateledel, takarmány; 

IV. Jövedéki termékek 

megnevezés: -------- 

V. Üzletek 

üzlet elnevezése:  

cím (hrsz.):  

alapterülete:  

vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: -------- 

nyitva tartás ideje:  

A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) 

bekezdés szerinti vásárlók könyvének használatba 

vételi időpontja: 

 

 

6. 
I. A kereskedő Nyilvántartási száma 

neve: Keserü Zoltánné Furkó Melinda 29769081 

címe: 7814 Ócsárd, Kossuth u. 48. 

székhelye: 7814 Ócsárd, Kossuth u. 48. 

Cégjegyzékszáma: 29769081 statisztikai száma: 65932883-7420-231-02 



vállalkozói nyilvántartási száma: -------- 

kistermelői regisztrációs száma: 231-03-T-00108 

I/1. A kereskedelmi tevékenység 

kezdése: módosítása: -------- megszűnése: -------- 

II. A kereskedelmi tevékenység helye 

Cím:   

Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal 

jegyzéke:  

-------- 

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: 

-------- 

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:  

-------- 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája 

megnevezése: Vásáron vagy piacom folytatott kereskedelmi 

tevékenység 

a kereskedelmi tevékenység jellege: Kiskereskedelem 

az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: nem 

A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 22.§ (1) 

bekezdésében meghatározott tevékenységet 

folytat: 

nem 

III. Termékkörök 

sorszám megnevezés 

1.11 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, 

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

IV. Jövedéki termékek 

megnevezés: -------- 

V. Üzletek 

üzlet elnevezése:  

cím (hrsz.):  

alapterülete:  

vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: -------- 

nyitva tartás ideje: -------- 

A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) 

bekezdés szerinti vásárlók könyvének használatba 

vételi időpontja: 

 

 

7. 
I. A kereskedő Nyilvántartási száma 

neve: ALIVENTARI BT. 1/2013. 

címe:  

székhelye: 7814 Ócsárd, Ady E. u. 1. sz. 

Cégjegyzékszáma: 02-06-073868 statisztikai száma: 22588553-4711-212-02 

vállalkozói nyilvántartási száma: -------- 

kistermelői regisztrációs száma: -------- 



I/1. A kereskedelmi tevékenység 

kezdése: módosítása:  megszűnése: -------- 

II. A kereskedelmi tevékenység helye 

Cím:  7814 Ócsárd Kossuth u. 43. 

Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal 

jegyzéke:  

-------- 

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: 

-------- 

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:  

-------- 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája 

megnevezése: Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

a kereskedelmi tevékenység jellege: Kiskereskedelem 

az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: nem 

A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 22.§ (1) 

bekezdésében meghatározott tevékenységet 

folytat: 

nem 

III. Termékkörök 

sorszám Megnevezés, 

1.1 Meleg-, hideg étel, 

1.2 Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital, 

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

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék, 

1.5 Hús-, és hentes áru, 

1.6 Hal, 

1.7 Zöldség-, és gyümölcs, 

1.8 Kenyér-, és pékáru, sütőipari termék, 

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

stb.) 

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

1.11 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, 

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

1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.) 

2. Dohányáru (dohánytermék, dohányzáshoz szükséges kellék); 

3. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textiltermék, lakástextília, ágynemű, 

asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéshez 

szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.); 

4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő); 

21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru; 

27. Játékárú; 

30. Virág és kertészeti cikk, 

32. Állateledel, takarmány; 

43. Emlék- és ajándék tárgy; 

IV. Jövedéki termékek 



megnevezés: Alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes 

alkoholtermék, dohánygyártmány 

V. Üzletek 

üzlet elnevezése: MINI ABC 

cím (hrsz.): 7814 Ócsárd Kossuth u. 43. 

alapterülete: 22 m2 

vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: -------- 

nyitva tartás ideje: H-P: 06.00-10.00 és 15.00-17.00   

Szo: 06.00-10.00   

Vasárnap: Zárva 

A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) 

bekezdés szerinti vásárlók könyvének 

használatba vételi időpontja: 

2009.06.02. 

 

8. 
I. A kereskedő Nyilvántartási száma 

neve: H és H Carpio Halászati Kft.  

címe:  

székhelye: 7940 Szentlőrinc, Kodolányi u. 2/d 

Cégjegyzékszáma: statisztikai száma: 10881914-0322-113-02 

vállalkozói nyilvántartási száma: -------- 

kistermelői regisztrációs száma: -------- 

I/1. A kereskedelmi tevékenység 

kezdése: módosítása: -------- megszűnése: -------- 

II. A kereskedelmi tevékenység helye 

Cím: 7814 Ócsárd Kossuth u. 7. 

Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal 

jegyzéke:  

-------- 

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: 

-------- 

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:  

-------- 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája 

megnevezése:  

a kereskedelmi tevékenység jellege:  

az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: nem 

A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 22.§ (1) 

bekezdésében meghatározott tevékenységet 

folytat: 

nem 

III. Termékkörök 

sorszám Megnevezés, 

  

  

IV. Jövedéki termékek 



megnevezés: -------- 

V. Üzletek 

üzlet elnevezése: Panzió 

cím (hrsz.): 7814 Ócsárd Kossuth u. 7. 

alapterülete: 217 m2 

vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: 20 fő 

nyitva tartás ideje: H.-V. 0-24 

A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) 

bekezdés szerinti vásárlók könyvének 

használatba vételi időpontja: 

2009.06.02. 

 

 

9.  
I. A kereskedő Nyilvántartási száma 

neve: VIDÁM VASÁRNAP KFT. 3/2015. 

címe: 7900 Szigetvár, Ország u. 6. 

székhelye: 7900 Botykapeterd, Rákóczi u. 34. 

Cégjegyzékszáma: 02-09-081540 statisztikai száma: 25276031-4711-113-02 

vállalkozói nyilvántartási száma: -------- 

kistermelői regisztrációs száma: -------- 

I/1. A kereskedelmi tevékenység 

kezdése: módosítása: -------- megszűnése: -------- 

II. A kereskedelmi tevékenység helye 

Cím:   

Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal 

jegyzéke:  

 

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: 

-------- 

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:  

-------- 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája 

megnevezése: Mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi 

tevékenység 

a kereskedelmi tevékenység jellege: Kiskereskedelem 

az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: nem 

A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 22.§ (1) 

bekezdésében meghatározott tevékenységet 

folytat: 

nem 

III. Termékkörök 

sorszám megnevezés 

1.1 Meleg-, hideg étel, 

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 

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

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék, 



1.5 Hús- és hentesáru, 

1.7 Zöldség- és gyümölcs, 

1.8 Kenyér-és pékáru, sütőipari termék, 

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukoráru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém 

stb.), 

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

1.11 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak cukor, só, 

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

1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.); 

3. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textil termék, lakástextília, ágynemű, 

asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéshez 

szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.); 

4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő); 

5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, 

babaápolási cikk stb.); 

20. Illatszer, drogéria; 

21. Háztartási tisztítószer, vegyi áru; 

27. Játékáru; 

32. Állateledel, takarmány; 

34. Szexuális termék; 

59. Egyéb (konzerv) 

IV. Jövedéki termékek 

megnevezés: Ásványolaj, alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék 

V. Üzletek 

üzlet elnevezése: -------- 

cím (hrsz.): -------- 

alapterülete: -------- 

vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: -------- 

nyitva tartás ideje: Hétfő - Vasárnap 06.00-22.00 

A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) 

bekezdés szerinti vásárlók könyvének 

használatba vételi időpontja: 

 

 

10.  
 

I. A kereskedő Nyilvántartási száma 

neve: MOHÁCS - Víz Kft.  

címe: 7700 Mohács, Budapesti országút 1. 

székhelye: 7700 Mohács, Budapesti országút 1. 

Cégjegyzékszáma: 02-09-064179 statisztikai száma: 

vállalkozói nyilvántartási száma: -------- 

kistermelői regisztrációs száma: -------- 

I/1. A kereskedelmi tevékenység 

kezdése: módosítása: -------- megszűnése: -------- 

II. A kereskedelmi tevékenység helye 

Cím:  

Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal 

jegyzéke:  

-------- 

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: 

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:  

-------- 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája 

megnevezése:  

a kereskedelmi tevékenység jellege:  

az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: nem 

A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 22.§ (1) 

bekezdésében meghatározott tevékenységet 

folytat: 

nem 

III. Termékkörök 

sorszám megnevezés 

  

  

  

IV. Jövedéki termékek 

megnevezés: -------- 

V. Üzletek 

üzlet elnevezése: -------- 

cím (hrsz.): -------- 

alapterülete: -------- 

vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: -------- 

nyitva tartás ideje: -------- 

A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) 

bekezdés szerinti vásárlók könyvének használatba 

vételi időpontja: 

 

 

11. 
I. A kereskedő Nyilvántartási száma 

neve: Magyar Posta Zrt.  

címe:  

székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 

Cégjegyzékszáma: 01-10-042463 statisztikai száma: 10901232-5310-114-01 

vállalkozói nyilvántartási száma: -------- 

kistermelői regisztrációs száma: -------- 

I/1. A kereskedelmi tevékenység 

kezdése: módosítása: -------- megszűnése: -------- 

II. A kereskedelmi tevékenység helye 

Cím:  

Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal 

jegyzéke:  

 

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: 

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:  

-------- 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája 

megnevezése: Mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi 

tevékenység 

a kereskedelmi tevékenység jellege: Kiskereskedelem 

az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: nem 

A 210/2009.(IX.29.) Korm .rendelet 22.§ (1) 

bekezdésében meghatározott tevékenységet 

folytat: 

nem 

III. Termékkörök 

sorszám megnevezés 

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

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukoráru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém 

stb.), 

1.11 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, 

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

12. Telekommunikációs cikk; 

17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány; 

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

IV. Jövedéki termékek 

megnevezés: -------- 

V. Üzletek 

üzlet elnevezése:  

cím (hrsz.):  

alapterülete: -------- 

vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: -------- 

nyitva tartás ideje: Hétfő - Péntek 13.20-14.20 

A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) 

bekezdés szerinti vásárlók könyvének 

használatba vételi időpontja: 

 

 

12.  
I. A kereskedő Nyilvántartási száma 

neve: Itmozgó Kft.  

címe:  

székhelye: 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 25. fsz.6. 

Cégjegyzékszáma: 02-09-080184 statisztikai száma: 24649128-4711-113-02 

vállalkozói nyilvántartási száma: -------- 

kistermelői regisztrációs száma: -------- 

I/1. A kereskedelmi tevékenység 

kezdése: módosítása: -------- megszűnése: -------- 

II. A kereskedelmi tevékenység helye 

Cím:   

Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal 

jegyzéke:  

Az útvonalunk a következők szerint alakul: 

Minden megjelölt falu minden utcájába 



igyekszünk árulni. Természetesen, ha bármilyen 

környezeti vagy egyéb akadályba ütközik a 

közlekedés, annak megfelelően módosul az 

útirány. 

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: 

-------- 

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:  

-------- 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája 

megnevezése: Mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi 

tevékenység 

a kereskedelmi tevékenység jellege: Kiskereskedelem 

az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: nem 

A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 22.§ (1) 

bekezdésében meghatározott tevékenységet 

folytat: 

nem 

III. Termékkörök 

sorszám megnevezés 

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

1.4 Cukrászati készítmény, édesipari termék (azon hűtést igénylő cukrászati készítmények, 

amelynek forgalomba hozatala a előállítás helyén, illetve házhoz szállítással történik a 

végső fogyasztó részére, külön engedély köteles!!), 

1.7 Zöldség- és gyümölcs, 

1.8 Kenyér-és pékáru, sütőipari termék, 

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukoráru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém 

stb.), 

1.10 Tej, tejtermék (vaj, sajt, túró, savanyított tejtermék stb.),(nyerstej, valamint külön hűtést 

igénylő tej, tejtermék engedély köteles!!), 

1.11 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak cukor, só, 

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

1.12 Közérzetjavító és étrend-kiegészítő termék (gyógynövény, biotermék, testépítő szer stb.); 

3. Textil (szövet, ruházati méteráru, háztartási textil termék, lakástextília, ágynemű, 

asztalterítő, törölköző, kötőfonal, hímzéshez, valamint takaró és szőnyeg készítéshez 

szükséges alapanyag, rövidáru, tű, varrócérna, gomb stb.); 

4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrmeáru, ruházati kiegészítő); 

5. Babatermék (csecsemő- és kisgyermek-ruházati cikk, babakocsi, babaülés, babaágy, 

babaápolási cikk stb.); 

6. Lábbeli- és bőráru; 

7. Bútor, lakberendezés, háztartási felszerelés, világítástechnikai cikk; 

9. Villamos háztartási készülékek és villamossági cikk; 

10. Audió- és videóberendezés; 

11. Audióvizuális termék (zenei- és videó felvétel, CD, DVD stb.) 

12. Telekommunikációs cikk; 

15. Szaniteráru; 



16. Könyv; 

17. Újság, napilap, folyóirat, periodikus kiadvány; 

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

19. Számítógépes hardver- és szoftver termék; 

25. Óra- és ékszer; 

26. Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár és alkatrész, 

tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.); 

27. Játékáru; 

28. Közérzettel kapcsolatos nem élelmiszer termék (vérnyomásmérő, hallókészülék, ortopéd 

cipő, mankó stb.); 

32. Állateledel, takarmány; 

34. Szexuális termék; 

38. Fotócikk; 

39. Optikai cikk; 

40. Kegytárgy, kegyszer, egyházi cikk; 

41. Temetkezési kellék; 

42. Díszműáru, műalkotás, népművészeti és iparművészeti áru; 

43. Emlék- és ajándéktárgy; 

IV. Jövedéki termékek 

megnevezés: Ásványolaj, alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, 

köztes alkoholtermék 

V. Üzletek 

üzlet elnevezése:  

cím (hrsz.): -------- 

alapterülete: -------- 

vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: -------- 

nyitva tartás ideje: Hétfő - Vasárnap 06.00-22.00 

A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) 

bekezdés szerinti vásárlók könyvének 

használatba vételi időpontja: 

 

 

13. 
I. A kereskedő Nyilvántartási száma 

neve: Borisz Carp Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 198/2015 

címe: 3903 Bekecs, Antall József u. 9. 

székhelye: 3903 Bekecs, Antall József u. 9. 

Cégjegyzékszáma: 05-06-017773 statisztikai száma: 25159682-4791-117-05 

vállalkozói nyilvántartási száma: -------- 

kistermelői regisztrációs száma: -------- 

I/1. A kereskedelmi tevékenység 

kezdése: módosítása: -------- megszűnése: -------- 

II. A kereskedelmi tevékenység helye 

Cím:  

Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal 

jegyzéke:  

 

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: 

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:  

-------- 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája 

megnevezése: Csomagküldő kereskedelem 

a kereskedelmi tevékenység jellege: Kis- és nagykereskedelem 

az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: nem 

A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 22.§ (1) 

bekezdésében meghatározott tevékenységet 

folytat: 

nem 

III. Termékkörök 

sorszám megnevezés 

26. Sportszer, sporteszköz (horgászfelszerelés, kempingcikk, csónak, kerékpár, és alkatrész, 

tartozék, lovas felszerelés, kiegészítők stb.); 

  

IV. Jövedéki termékek 

megnevezés: -------- 

V. Üzletek 

üzlet elnevezése:  

cím (hrsz.):  

alapterülete:  

vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége:  

nyitva tartás ideje: Hétfő - Vasárnap 0-24 

A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) 

bekezdés szerinti vásárlók könyvének 

használatba vételi időpontja: 

 

 

 

14.  
I. A kereskedő Nyilvántartási száma 

neve: Tóka Istvánné 1/2016 

címe: 7814 Ócsárd, Vasút u. 1. 

székhelye: 7814 Ócsárd, Vasút u. 1. 

Cégjegyzékszáma: 50971002 statisztikai száma: 67934692-5610-231-02 

vállalkozói nyilvántartási száma: -------- 

kistermelői regisztrációs száma: -------- 

I/1. A kereskedelmi tevékenység 

kezdése: 2016.12.01. módosítása: -------- megszűnése: --------- 

II. A kereskedelmi tevékenység helye 

Cím:      7814 Ócsárd, Vasút u. 1. 

Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal 

jegyzéke:  

-------- 

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: 

-------- 



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:  

-------- 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája 

megnevezése:  Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység 

a kereskedelmi tevékenység jellege: Kiskereskedelem 

az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: igen 

A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 22.§ (1) 

bekezdésében meghatározott tevékenységet 

folytat: 

 

III. Termékkörök 

sorszám megnevezés 

1.2 Kávéital, alkoholmentes- és szeszes ital, 

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

1.9 Édességáru (csokoládé, desszert, nápolyi, cukoráru, előrecsomagolt fagylalt és jégkrém 

stb.), 

4. Ruházat (gyermek, női, férfi ruházati cikk, bőrruházat és szőrme áru, ruházati kiegészítők) 

IV. Jövedéki termékek 

megnevezés: alkoholtermék, sör, bor, pezsgő 

V. Üzletek 

üzlet elnevezése: MINI BÜFÉ 

cím (hrsz.): 7814 Ócsárd, Vasút u. 1. 

alapterülete: 90 m2 

vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: --- 

nyitva tartás ideje: Hétfő - Vasárnap 16.00-21.00 

A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) 

bekezdés szerinti vásárlók könyvének használatba 

vételi időpontja: 

2016.12.01. 

 

15.  
I. A kereskedő Nyilvántartási száma 

neve: Keserü Zoltán 1/2016 

címe: 7814 Ócsárd, Kossuth u. 48. 

székhelye: 7814 Ócsárd, Kossuth u. 48. 

Cégjegyzékszáma: 26850491 statisztikai száma: 65751628-4633-231-02 

vállalkozói nyilvántartási száma: -------- 

kistermelői regisztrációs száma: 231-03-T-00103 

I/1. A kereskedelmi tevékenység 

kezdése: 2012.04.17. módosítása: 

2016.05.23. 

megszűnése: -------- 

II. A kereskedelmi tevékenység helye 

Cím:   

Mozgóbolt esetén a működési terület és útvonal 

jegyzéke:  

-------- 

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: 

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:  

-------- 

II/1. A kereskedelmi tevékenység formája 

megnevezése: Vásáron vagy piacom folytatott kereskedelmi 

tevékenység 

a kereskedelmi tevékenység jellege: Nagykereskedelem 

az üzletben folytatnak szeszesital kimérést: nem 

A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 22.§ (1) 

bekezdésében meghatározott tevékenységet 

folytat: 

nem 

III. Termékkörök 

sorszám megnevezés 

1.11 Egyéb élelmiszer (tojás, étolaj, margarin és zsír, olajos és egyéb magvak, cukor, só, 

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

IV. Jövedéki termékek 

megnevezés: -------- 

V. Üzletek 

üzlet elnevezése:  

cím (hrsz.):  

alapterülete:  

vendéglátó üzlet esetében a befogadóképessége: -------- 

nyitva tartás ideje: -------- 

A 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 25.§ (4) 

bekezdés szerinti vásárlók könyvének használatba 

vételi időpontja: 

 

 


